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EXEMPLE:

INSULINOAMELE PANCREATICE
E. Târcoveanu, C. Lupaşcu, …
Clinica I Chirurgie, Centrul de cercetare în chirurgie clasică şi laparoscopică,
Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi
PANCREATIC INSULINOMA (Abstract): The incidence of insulinomas is very low. Despite their
usual small size they may induce serious complications. …
KEY WORDS: PANCREATIC INSULINOMA, PANCREATIC ENDOCRINE TUMORS

Insulinoamele sunt tumori pancreatice endocrine (TPE) rare, dezvoltate din celulele β
insulare, caracterizate prin hipersecreţie de insulină, autonom de sistemul de reglare a
glicemiei. Tabloul clinic este dominat de simptomatologia neuro-psihică, care poate conduce
la erori diagnostice. …
DISCUŢII
Primul caz de insulinom a fost descris în 1902 de Nicholls, iar doi ani mai târziu Sobolev a
raportat hipertrofia insulelor Langerhans. În 1908, Lane diferenţiază două tipuri de celule
insulare (α şi β). Hiperinsulinismul a fost introdus în 1924, iar Wilder, în 1927, la un bolnav
cu hiperinsulinism găseşte metastaze hepatice din care evidenţiază cantităţi mari de insulină
[1,2]. …
1.
2.
3.
4.
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Editorial

ROLUL ÎNGRIJIRILOR POSTOPERATORII ÎN
CHIRURGIA DIGESTIVĂ
E. Târcoveanu
Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
POSTOPERATIVE MANAGEMENT IN DIGESTIVE SURGERY (Abstract): Postoperative mortality and
morbidity remained unchanged during the last few years for some types of interventions. Sepsis and its severe
consequences are results of a malfunctioning immune system, impaired by both lifestyle and disease. There are
recommended some simple measures to prevent further deterioration of the immune system. Among these,
modifications of the postoperative management are recommended: restricted use of the antibiotics, omission of
the prophylactic gastric decompression, postoperative drainage and preoperative bowel preparation, restricted
use of stored blood, supply of antioxidants, etc. Nutrition control of postoperative morbidity is also important
(enteral nutrition, synbiotics etc.).
KEY WORDS:, PERIOPERATIVE MANAGEMENT
Corespondenţă: etarco@iasi.mednet.ro

În ultimele decenii se constată o diminuare a agresivităţii actului operator în chirurgia
digestivă şi o tendinţă de modificare a îngrijirilor postoperatorii clasice. Cu toate progresele
înregistrate în domeniu, morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie se menţin ridicate în
diverse boli, la anumiţi pacienţi.
Sepsisul este cea mai întâlnită complicaţie medico-chirurgicală, estimându-se că,
anual, în SUA, 751.000 persoane sunt afectate de sepsis sever, din care 215.000 mor din
această cauză, iar în ţările Uniunii Europene, 1.000.000 persoane suferă de sepsis sever, din
care 300.000 decedează [1,2].
Sepsisul este consecinţa dereglării sistemului imunitar, slăbit atât de stilul de viaţă, cât
şi de boală, la o populaţie îmbătrânită.
Complicaţiile de natură infecţioasă reprezintă o cauză majoră a morbidităţii şi
mortalităţii în transplantul de organe (ficat, cord, plămân, intestin şi măduva osoasă) [3,4].
Cele trei cauze ale morbidităţii chirurgicale (infecţiile, trombozele şi aderenţele) au o
frecvenţă încă ridicată şi pun serioase probleme medicilor. În SUA, 2.000.000 bolnavi (6%
din bolnavii internaţi) dezvoltă infecţii nosocomiale [1,2]. Aproximativ 1/3 din bolnavii care
au suferit rezecţii hepatice şi pancreatice extinse, 1/5 din pacienţii cu rezecţii gastrice şi
colonice şi 20-30% din bolnavii cu pancreatite severe dezvoltă diferite infecţii, disfuncţii
severe sau complicaţii sistemice care evoluează spre exitus în peste 30% din cazuri.
O serie de îngrijiri postoperatorii pot influenţa aceste complicaţii.
Folosirea inadecvată a antibioticelor are o influenţă negativă asupra sistemului imun
şi scade rezistenţa la boală. Folosirea abuzivă a antibioticelor are efect supresiv asupra
funcţiei macrofagelor. Este cunoscut că la bolnavii peste 50 de ani administrarea de
antibiotice creşte susceptibilitatea la noi infecţii. Numeroase studii clinice au demonstrat că
profilaxia cu o singură doză este la fel de eficientă ca profilaxia cu doze multiple şi nu are
efecte negative asupra sistemului imun aşa cum are tratamentul prelungit cu antibiotice, care
trebuie restrâns şi indicat numai în situaţii bine precizate [5].
1. Antibioprofilaxia în chirurgia digestivă
Obiectivul antibioprofilaxiei este stoparea proliferării bacteriene la sfârşitul
intervenţiei chirurgicale, cu scopul de a diminua riscul infecţiilor postoperatorii. Chirurgia
digestivă este o chirurgie curată (clasa 1 Altheimer), cu excepţia situaţiilor în care este deschis
156
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tubul digestiv, când devine o chirurgie curată cu posibilităţi de contaminare (clasa 2
Altheimer). Antibioprofilaxia se adresează germenilor care se întâlnesc în mod frecvent în
plaga operatorie (E. coli, stafilococ, enterococ, anaerobi) şi trebuie adaptată intervenţiei
chirurgicale astfel încât să realizeze concentraţii tisulare eficace în regiunea unei infecţii
potenţiale. Aceste concentraţii trebuie să se menţină pe tot parcursul intervenţiei, până la
sfârşitul acesteia, deci trebuie alese antibiotice cu durată de înjumătăţire lungă sau se
reinjectează o nouă doză. Ea începe cu o oră înaintea intervenţiei, prima doză fiind dublul
dozei uzuale şi se poate repeta în funcţie de durata intervenţiei. Protocolul de antibioprofilaxie
se stabileşte împreună cu medicul anestezist-reanimator şi microbiolog, în funcţie şi de suşele
bacteriene izolate (specificul microbiologic al infecţiilor postoperatorii din fiecare serviciu).
La eficacităţi egale se recomandă produsul mai ieftin [1,5].
2. Pregătirea câmpului operator
Este foarte importantă şi cuprinde toaleta şi depilarea preoperatorie, antisepsia din sala
de operaţie şi folosirea câmpurilor operatorii.
Toaleta preoperatorie îndepărtează flora microbiană de la nivelul pielii micşorând rata
infecţiilor cutanate postoperatorii. Pentru a scădea colonizarea bacteriană cutanată se
recomandă efectuarea a două duşuri cu clorhexidină, care sunt mai eficace decât duşul cu
săpun simplu. În privinţa îndepărtării părului de la nivelul câmpului operator se recomandă
tunderea sau depilarea limitată doar la zona operatorie, efectuată imediat înaintea operaţiei şi
se contraindică raderea părului cu 24 de ore preoperator. Prepararea cutanată a câmpului
operator trebuie să fie foarte largă şi cuprinde mai mulţi timpi: spălare, clătire cu apă sterilă,
uscare, aplicarea unui antiseptic de tipul clorhexidinei şi apoi a unei soluţii alcoolice iodate de
polividon. Pe zona operatorie se aşează câmpuri sterile, de preferinţă din hârtie, de unică
folosinţă. Zona viitoarei incizii se acoperă cu un câmp de plastic autocolant. Există şi câmpuri
autocolante iodate, care scad semnificativ colonizarea bacteriană cutanată. Câmpurile umede
nu constituie o barieră bacteriologică eficace [5].
3. Pregătirea tubului digestiv
Pentru a preveni complicaţiile infecţioase (dezunirea anastomotică, peritonite
postoperatorii, supuraţii parietale, evisceraţii etc.) care pot surveni după chirurgia intestinului
sau colo-rectală datorită contaminării prin conţinut intestinal bogat în germeni aerobi şi
anaerobi, clasic se recomanda pregătirea mecanică a intestinului. Avantajele teoretice ale
acestei pregătiri constau nu numai în reducerea contaminării abdominale intraoperator sau cu
ocazia unei fistule, ci şi evitarea fragilizării anastomozelor în timpul reluării tranzitului,
reluarea mai rapidă a tranzitului şi manipularea mai uşoară a intestinului.
Pentru pregătirea intestinală se pot folosi laxative osmotice (polietilen-glicol), laxative
stimulante (picofosfat de sodiu), purgative antracenice (senoside B, X-Prep), soluţii diverse
(manitol, Ringer lactat). Cele mai multe studii recomandă, prin prisma raportului costeficienţă, folosirea unor purgative antracenice şi clisma cu Betadină diluată 5%. O serie de
studii recente au demonstrat că pregătirea mecanică intestinală sistematică nu modifică rata
complicaţiilor infecţioase sau a fistulelor în chirurgia colo-rectală. În chirurgia abdominală
non colo-rectală, pregătirea mecanică a intestinului nu este necesară.
În privinţa administrării per os a antibioticelor preoperator pentru pregătirea
intestinului, aceasta s-a dovedit a fi mai degrabă periculoasă decât utilă deoarece o floră
intestinală intactă este necesară pentru secreţiile intestinale şi eliberarea nutrienţilor
importanţi, la fel cum este necesară pentru prevenirea infecţiilor, cicatrizarea suturilor şi
controlul aderenţelor peritoneale [1]. Pregătirea clasică a intestinului ar avea efecte
dăunătoare asupra factorului β1 de creştere transformat şi a pro-colagenului de tip 1 care au
rol important în vindecarea intestinală.
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4. Transfuzia perioperatorie în chirurgia digestivă
Necesitatea unei transfuzii perioperatorii în chirurgia colo-rectală la bolnavii cu tumori
maligne care prezintă preoperator anemie feriprivă este destul de importantă (18-57% pentru
cancerul de colon şi 33-80% pentru cancerul de rect). Transfuzia de sânge nu influenţează
mortalitatea postoperatorie, dar creşte riscul complicaţiilor infecţioase postoperatorii, fapt care
justifică limitarea transfuziilor sangvine allogenice în chirurgia colo-rectală. Folosirea
autotransfuziei şi administrarea de eritropoietină ar diminua acest risc. Transfuzia
perioperatorie este responsabilă de tulburări de imunitate mediată celular, care pot influenţa
chiar evoluţia bolii canceroase şi care ar explica şi unele complicaţii infecţioase
postoperatorii.
Şi în chirurgia majoră a cancerului esofagian, a cancerului gastric, a carcinomului
hepato-celular, a metastazelor hepatice, a adenocarcinomului pancreatic, transfuzia de sânge
perioperatorie se asociază cu un prognostic mai nefavorabil privind complicaţiile
postoperatorii şi chiar rata recidivelor, fapt care limitează indicaţiile doar la cazurile strict
selecţionate.
Transfuzia de sânge conservat a fost asociată ca factor de risc în disfuncţia multiplă de
organ la bolnavii traumatizaţi. Distrucţia celulelor mai vechi din sânge, refacerea ţesuturilor
deteriorate de ischemie şi intoxicaţia cu alcool influenţează sistemul reticulo-endotelial, ceea
ce duce la scăderea răspunsului imun şi creşterea sensibilităţii la infecţie. De aceea, se
recomandă, atunci când este posibil, transfuzarea de sânge proaspăt [5].
5. Aspiraţia digestivă prin sondă nazo-gastrică după chirurgia digestivă electivă
Secreţia salivară şi secreţiile gastro-intestinale care pot ajunge, la un adult, la 10 l/zi,
sunt bogate în factori imuni (imunoglobuline, lactoferină, lizozim, fibronectină, mucină etc.)
şi reprezintă o sursă importantă de factor epidermal de creştere. Secreţia gastrică este
importantă pentru întreţinerea motilităţii gastro-intestinale, secreţiei mucoase, vascularizaţiei
splanhnice şi pentru eliminarea agenţilor patogeni de la nivelul stomacului. Producţia normală
de suc gastric este esenţială în absorbţia diferitelor vitamine şi antioxidanţi, inclusiv a
vitaminei C şi a glutationului. În absenţa unui pH scăzut, stomacul devine un rezervor pentru
germeni patogeni din intestin. Majoritatea medicamentelor folosite în anestezie au puternice
efecte antisecretorii; utilizarea de rutină a blocanţilor H2 şi a inhibitorilor de pompă de protoni
la bolnavii operaţi şi internaţi în secţiile de terapie intensivă inhibă secreţia salivară şi gastrointestinală. Decompresiunea nazo-gastrică folosită aproape sistematic în chirurgia digestivă
pentru prevenirea stărilor de vomă, a distensiilor abdominale, pentru scăderea ileusului
postoperator şi a protejării anastomozelor digestive reprezintă o altă obişnuinţă discutabilă
care întârzie întoarcerea la funcţionarea adecvată a intestinului.
Din ce în ce mai mulţi autori recomandă a nu se utiliza sistematic aspiraţia gastrică
prin sondă nazo-gastrică după colecistectomie, hepatectomie, chirurgie gastrică electivă şi
chiar după chirurgia colo-rectală efectuată „la rece”. Din contra, o realimentare orală precoce
(a doua zi postoperator) şi progresivă, sub rezerva toleranţei imediate, este recomandată
pentru reluarea mai rapidă a tranzitului intestinal [1,5].
6. Nutriţia perioperatorie este foarte importantă în chirurgia digestivă. Denutriţia şi
malnutriţia sunt implicate în mecanismul de apărare împotriva infecţiei, în cicatrizare şi
alterarea funcţiilor cardiace, respiratorii şi endocrine. Denutriţia este un factor independent de
morbiditate şi mortalitate şi se întâlneşte la 20-50% din bolnavii chirurgicali, în special cei cu
tumori maligne. Identificarea stării nutriţionale preoperator este obligatorie, ca şi corectarea
deficienţelor. În perioada perioperatorie (2 săptămâni înainte şi 2 săptămâni după operaţie)
nutriţia artificială standard este inutilă la bolnavii care au o pierdere ponderală sub 10% şi
care îşi pot relua postoperator alimentaţia naturală, care să acopere 60% din necesităţile
calorice. Nutriţia preoperatorie este indicată la bolnavii sever denutriţi (cu pierdere ponderală
peste 20%) şi care au nevoie de o intervenţie chirurgicală majoră, care prin ea însăşi constituie
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o indicaţie de nutriţie artificială (de exemplu, gastrectomia totală). Nutriţia postoperatorie este
recomandată la toţi bolnavii care au primit în preoperator alimentaţie artificială, la bolnavii cu
denutriţie severă, la bolnavii la care alimentaţia naturală instituită postoperator nu poate
acoperi 60% din necesarul energetic în săptămâna următoare operaţiei şi, bineînţeles, la cei
care prezintă o complicaţie postoperatorie precoce, responsabilă de hipermetabolism şi de
prelungirea postului postoperator. Chirurgia majoră se însoţeşte de o depresie imunitară care
predispune la complicaţii infecţioase şi poate conduce, uneori, la deces. De aceea, la ora
actuală se pune accentul pe utilizarea imunonutriţiei enterale; aceasta conţine arginină,
glutamină, acizi graşi polinesaturaţi omega 3, nucleotide şi substanţe antioxidante (vitamina
E, vitamina C, betacaroten, zinc, seleniu). Există o serie de produşi care se pot administra pe
cale orală sau parenterală, de tipul Impact. La bolnavii care nu au denutriţie severă,
imunonutriţia preoperatorie de maxim 5 zile, care se poate realiza în ambulator, va reduce
incidenţa complicaţiilor infecţioase şi, implicit, spitalizarea postoperatorie. Imunonutriţia
enterală preoperatorie este recomandată la bolnavii care vor suferi intervenţii chirurgicale
majore în sfera digestivă. Imunonutriţia se va continua postoperator la bolnavii denutriţi timp
de o săptămână în absenţa complicaţiilor postoperatorii sau până la reluarea alimentaţiei orale.
Diverse studii au demonstrat necesitatea administrării de fibre vegetale în postoperator
şi de sinbiotice care pot micşora incidenţa complicaţiilor infecţioase postoperatorii [5].
7. Drenajul vezical prin sondă urinară transuretrală este folosit frecvent în
chirurgia digestivă pentru a monitoriza diureza în timpul intervenţiei, pentru a preveni retenţia
acută de urină (întâlnită la 24% dintre bărbaţi şi 15% dintre femei) şi, în general, tulburările
postoperatorii. Sunt cunoscuţi factorii predispozanţi care anunţă tulburări urinare
postoperatorii: bărbat, vârstnic, operaţii de durată, folosirea antalgicelor opiacee în doze mari,
tulburări urinare prexistente. Riscul sondajului vezical îl constituie infecţia urinară, întâlnită
în 3% din cazuri, o infecţie nosocomială dependentă de durata menţinerii sondei urinare,
diabet, absenţa antibioterapiei, manipularea defectuoasă a sacului de drenaj. Datorită acestor
motive, exceptând chirurgia rectului sau plăgile iatrogene ale căilor urinare, sondajul urinar
este inutil în majoritatea intervenţiilor digestive.
8. Drenajul postoperator al cavităţii abdominale constituie un subiect dezbătut în
literatura de specialitate. Tuburile de dren constituie o cale de scurgere a fluidelor acumulate
postoperator în cavitatea peritoneală şi, în acelaşi timp, o cale de pătrundere a germenilor spre
cavitatea peritoneală. Drenajul sistematic nu este necesar deoarece poate cauza o serie de
inconveniente. Cavitatea peritoneală are o capacitate excelentă de absorbţie a fluidelor şi chiar
a sângelui, dacă acesta nu este amestecat cu bilă sau urină. Intervenţiile „curate”
(hepatectomii, pancreatectomii) nu necesită drenaj postoperator. Limitarea indicaţiilor
folosirii drenajului postoperator în chirurgia digestivă se asociază cu o evoluţie postoperatorie
mai simplă.
În concluzie, îngrijirile postoperatorii, care vizează o bună funcţionare a sistemului
imun, constituie cheia succesului în chirurgia digestivă.
Se recomandă o serie de măsuri simple, adaptate fiecărei afecţiuni, fiecărei intervenţii
chirurgicale şi, mai ales, fiecărui bolnav în parte, dependente de vârstă, boli asociate etc.
Aceste măsuri sunt: utilizarea restrictivă a antibioticelor, menţinerea secreţiei salivare şi
gastro-intestinale, evitarea decompresiunii gastrice profilactice, evitarea pregătirii
preoperatorii a intestinului cu antibiotice, folosirea cu stricteţe a transfuziilor de sânge,
evitarea supraîncărcării cu substanţe nutritive, nutriţie enterală, dar cu un control atent al
valorilor glicemiei, evitarea sondajului vezical, diminuarea indicaţiilor drenajului peritoneal
postoperator, acoperirea necesităţilor de antioxidanţi şi administrarea de fibre prebiotice şi a
acidului lactic bacterian.
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TRAUMATISMES FERMÉS DU FOIS. DECISIONS À L’ARRIVÉE:
RÉANIMATION ET BILAN OU LAPAROTOMIE D’URGENCE
C. Létoublon, Catherine Arvieux
Service de chirurgie générale et digestive
Centre Hospitalier Universitaire „A. Michallon”, Grenoble, France
LIVER CONTUSIONS. DECISIONS AT ARRIVALS: THE RESUSCITATION AND EVALUATION OR
LAPAROTOMY (Abstract). The liver is the largest solid abdominal organ with a relatively fixed position, which
makes it prone to injury. The liver is the second most commonly injured organ in abdominal trauma, but damage
to the liver is the most common cause of death after abdominal injury. The most common cause of liver injury is
blunt abdominal trauma, which is secondary to motor vehicle accidents in most instances. In the past, most of
these injuries were treated surgically. However, surgical literature confirms that many of liver injuries have
stopped bleeding by the time surgical exploration is performed, and some operations performed for blunt
abdominal trauma are nontherapeutic. Imaging techniques and non-operative management, have made a great
impact on the treatment of patients with liver trauma, and use of these techniques has resulted in marked
reduction in the number of patients requiring surgery and nontherapeutic operations.
KEY WORDS: LIVER, TREATMENT, ABDOMINAL BLUNT TRAUMA

TABLEAU GRAVISSIME D’AMBLÉE: LAPAROTOMIE D’EXTREME URGENCE
C’est le blessé qui échappe aux mesures de réanimation pendant le transport, celui qui
est gravement choqué et qui parfois a subi un massage cardiaque sur les lieux de l’accident.
Ce „moribond” sans tension, au ventre dilaté et mat peut présenter des signes évocateurs de
traumatisme du foie avec des fractures de côtes droites, une ecchymose due à la ceinture de
sécurités … mais le tableau est à l’évidence celui d’un hémopéritoine important et gravissime.
Il est conduit immédiatement en salle d’opération afin que sur table la préparation de
la laparotomie se fasse vite, en même temps que sur les gestes de réanimation sont complétés.
Le retard au transfert en salle d’opération est l’une des causes les mieux identifiées de „décès
évitables” [1].
Dans les cas les plus graves, on peut percevoir le risque d’un arrêt cardiaque imminent
(d’autant qu’un massage cardiaque a déjà été fait sur les lieux de l’accident, pendant le
transport ou en salle de déchocage), et craindre un désamorçage cardiaque au moment de la
laparatomie.
Ce risque a fait proposer l’utilisation dans ce cas du clampage de l’aorte thoracique,
par thoracotomie gauche, réalisée avant la laparotomie. Les résultats dans le cadre des
traumatismes fermés de l’abdomen sont catastrophiques et ce geste peut être déconseillé dans
la plupart des cas. Son équivalent endoluminal consiste à faire monter, par voie fémorale et en
percutané, un ballon qui doit être positionné sous amplificateur. Cette technique mériterait
d’être largement évaluée. [1-4]
On peut proposer plus simplement de remplacer jusqu’au moment de la laparotomie ce
clampage par une compression manuelle de l’aorte en sous -xiphoïdien, maintenue pendant
l’installation des champs, suivie une fois le ventre ouvert de la compression manuelle directe
et du clampage précoce de l’aorte sus -cœliaque . C’est dans ce type de tableau que, si le
patient arrive équipé d’un pantalon anti-g, ce dernier ne doit pas être dégonflé au moment du
passage en salle d’opération, mais le plus tard possible afin, là encore, d’éviter un
désamorçage précoce. La préparation cutanée est sommaire mais large, l’incision est une
grande médiane, et la probabilité est forte d’avoir à opter pour une laparotomie écourtée.
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TABLEAU MOINS SEVERE: PRISE EN CHARGE INITIALE DU TRAUMATISE DE
L’ABDOMEN
En dehors du tableau précédent, le blessé est admis en secteur de déchocage.
L’examen clinique initial rapide a pour but de rechercher les signes d’une détresse
respiratoire, circulatoire ou neurologique et d’en déclencher le traitement en urgence. Cliché
thoracique et écographie abdominale sont réalisés de concert avec l’équipement du blessé et la
réanimation. Cette dernière a pour objectifs de traiter un choc hémorragique non compensé,
de restaurer une oxygénation tissulaire satisfaisante et d’éviter l’apparition du cercle vicieux
du choc irréversible. Par ailleurs, son efficacité est un élément déterminant pour une décision
opératoire.
Abords vasculaires
Deux voies veineuses périphériques de gros calibre (16 G) en secteur cave supérieur,
après les prélèvements usuels, d’assurer un remplissage important. Cet abord est complété
dans un deuxième temps par une voie centrale cave supérieur (préférée à une voie fémorale,
plus septique) de calibre permettant si nécessaire des prises de pressions et la mise en place
d’une sonde de Swan - Ganz.
Une pression artérielle radiale est mise en place précocement (avant un collapsus
majeur) si le risque hémorragique semble important.
Elle guide la réanimation et facilite les prélèvements.
Remplissage
Ce dernier s’appuie surtout sur les HEA (< 33mL / kg), l’albumine humaine. Le
recours à la transfusion est classiquement décidé quand le taux de l’hémoglobine est inférieur
à 7 g / 100 mL (microhématocrite), mais le seuil doit être plus haut situé quand existe une
atteinte respiratoire ou sur terrain débilité.
Les troubles de coagulation sont compensés par les produits sanguins correspondants
en ne tolérant pas une thrombopénie inférieure à 90 G/L. Les antifibrinolytiques peuvent être
utilisés pour compléter l’hémostase médicale. Les espoirs impressionnant que suscite le
facteur VII recombinant, très efficace selon quelques travaux expérimentaux et cliniques,
doivent être validés [5].
Assistance respiratoire
Pour assurer une sédation et une analgésie suffisantes, pour améliorer l’hématose et
l’oxygénation tissulaire menacées par le collapsus et l’anémie, le blessé grave est rapidement
endormi, intube, ventilé.
Lutte contre l’hypothermie
L’hypothermie menace ce type de blessé en raison des conditions du traumatisme, du
ramassage et du transport, de la polytransfusion, de la ventilation artificielle, de l’anesthésie
générale.
Sa prévention et sa correction sont fondamentales et s’appuient sur la mesure précise
de la température centrale (qui doit être supérieur ou égale à 35ºC), le réchauffement de tous
les liquides perfusés, la ventilation en air tiède, la couverture à air pulse.
Sondage vésical
Le sondage vésical est réalisé après l’échographie abdominale et l’élimination d’une
lésion de l’urètre. La mesure de la diurèse est un élément de la réanimation, et la prise de la
pression vésicale permet la surveillance de la pression intra -abdominale.
Stratégie diagnostique
Elle cherche à faire le bilan de toutes les lésions chez un patient souvent
polytraumatisé, sans multiplier les déplacements et surtout sans laisser passer l’heure de
l’intervention. C’est en effet en raison d’une réanimation, d’un équipement, ou d’explorations
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trop prolongées que peut survenir un retard à la laparotomie qui reste un facteur de „perte de
chances”.
Échographie abdominale
Toujours réalisable, elle permet d’aider à décider l’intervention pour les patients
instables, et contribue à éviter les laparotomies inutiles. Elle affirme l’épanchement
abdominal avec une sensibilité et une spécificité élevées, mais la quantification est plus
délicate.
Elle explore le foie et peut déceler un hématome intrahépatique, ou sous - capsulaire,
plus difficilement une fracture du parenchyme, vérifie l’état de la vésicule, de la rate, du
pancréas parfois visible, et surtout des reins et du rétropéritoine [6].
Tomodensitométrie
Elle nécessite une stabilisation hémodynamique. Les coupes abdominothoraciques
avec injection doivent être pratiquées après les coupes cranioencéphaliques. Cet examen est
très performant : il renseigne à la fois sur l’épanchement péritonéal, sur les autres organes et
le diaphragme, et bien sûr les lésions du foie en permettent de rechercher une hémorragie
persistante par image d’extravasation, qui doit faire décider une artériographie et une
embolisation.
Ponction -lavage du péritoine (PLP)
Sa technique est bien codifiée. Sous anesthésie locale, le cathéter introduit en sous –
ombilical permet d’abord de vérifier si une quantité de 10 mL de sang est libre dans la cavité
et peut être aspirée d’emblée. Sinon, 1 L de sérum physiologique à 37ºC est instillé lentement.
L’effluent récupéré ensuite par siphonage est analysé macro- et microscopiquement :
l’examen est positif s’il est franchement hémorragique ou s’il contient plus de 100.000
globules rouges /mm3.
Si sa performance dans la recherche de l’hémopéritoine avoisine 100%, son intérêt
actuel est modéré dans les premières heures, puisque l’hémopéritoine ne constitue plus à lui
seul une indication de laparotomie systématique. La PLP est rarement utilisée de manière
systématique en France, où l’échographie est depuis longtemps très efficace [4,7]. Elle a
parfois un intérêt pour déterminer la nature de l’épanchement abdominal à la recherche d’une
perforation intestinale ou d’une fuite biliaire, mais cela intervient en général dans les heures
ou les jours qui suivent.
Laparoscopie en urgence
Elle est parfois comme un moyen de diagnostic. Étant capable de préciser le caractère
minime ou modéré de l’hémopéritoine, d’apprécier l’importance de la lésion responsable, et
parfois de permettre des gestes d’hémostase très superficiels et localisés, la laparoscopie peut
permettre d’éviter une laparotomie inutile. Elle peut aussi détecter relativement tôt des lésions
d’organes creux jusque –là insoupçonnées. Mais on ne peut lui accorder l’exhaustivité d’une
laparotomie. [8-12]
Parmi les inconvénients de cette technique, on peut souligner l’utilisation de
l’anesthésie générale, qui ne peut être anodine chez un polytraumatisé et singulièrement un
traumatisé crânien. L’utilisation du pneumopéritoine pourrait, en théorie, et en présence de
rupture d’un organe comme le foie, être responsable d’embolie gazeuse. En cas de rupture
diaphragmatique, le pneumopéritoine peut provoquer un pneumothorax sous pression, et il
faut y être particulièrement attentif au début de l’insufflation. Par ailleurs, le risque
d’augmentation de la pression intracrânienne par le pneumopéritoine doit probablement faire
considérer l’existence d’un traumatisme crânien sévère comme une contre –indication à la
cœlioscopie [13].
Dans les cas où l’hémopéritoine apparaît modéré, l’hémodynamique conservée, et en
absence de lésion diaphragmatique, la laparoscopie peut donc constituer une aide au choix
entre la surveillance non opératoire et la laparotomie en précisent l’abondance de
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l’épanchement, le caractère actif ou non de l’hémorragie hépatique, et en rensegnant sur
l’existence de lésions associées. Mais elle ne peut être considérée comme suffisamment sûr et
exhaustive pour, si elle est négative, faire écarter avec certitude l’existence d’une lésion
imposant un geste…et elle ne dispense donc pas d’une surveillance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
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LA CHIRURGIE COLO-RECTALE LAPAROSCOPIQUE POUR
CANCER: EST-ELLE LICITE ?
C. Gouillat
Département de chirurgie, Hotel Dieu, C.H.U. Lyon, France
LAPAROSCOPIC APPROACH IN COLO-RECTAL SURGERY FOR CANCER: IS IT LAWFULL ?
(Abstract): A lot of surgeons were performing laparoscopic approach for colo-rectal surgery from at least 10
years. Even some reported results were „excellent”, there are discussions about this subject. I performed a review
of the literature; I found 11 randomised studies wich compared laparoscopic vs. open colectomies. Fesability of
laparoscopic technique was established by a randomised multi-center study: operation time was increased with
about one hour (vs. open surgery) and conversion rate was 15 - 16%. The technique is difficult and conversion
rate decreased with experience of the surgeon. Postoperative course was better in laparoscopic surgery (from
point of view of postoperative pain, postoperative ileus, respiratory complications, hospital stay and quality of
life). Laparoscopic colo-rectal surgery is more expensive that open technique. In all this papers, I didn’t find
significant “oncologic” difference between laparoscopic and open colo-rectal resections. Conclusions:
laparoscopic colectomies are safe for experienced surgeons; laparoscopic technique is indicated in selection
cases.
KEY WORD: LAPAROSCOPIC COLECTOMY, FESABILITY, COLO-RECTAL SURGERY, QUALITY OF
LIFE
Correspondence: Prof. Dr. Christian Gouillat, Département de chirurgie, Hotel Dieu, 1 place de l’Hôpital, 69288
LYON CEDEX 02, C.H.U. Lyon, France, e-mail: christian.gouillat@chu-lyon.fr

La chirurgie colo-rectale laparoscopique est régulièrement pratiquée par de multiples
équipes depuis de plus 10 ans. De nombreux „centres experts” ont rapporté d’excellent
résultat. Pourtant la question de sa légitimité reste d’actualité.
Dans les recommandations 2000 en chirurgie colo rectale [1], les experts réunis par le
NIH prônaient de continuer à respecter la règle édictée en 1994 par la Société Américaine des
chirurgiens colo-rectaux: la colectomie par laparoscopie pour cancer colo-rectal ne devrait pas
être pratiquée en dehors d’études contrôlées [2]. Cette attitude reste également recommandée
en France [3]. Ces recommandations sont fondées sur l’absence de données factuelles
(„evidence based”) suffisantes concernant le „bénéfice” et surtout l’absence de risque
carcinologique de l’intervention.
Le but de ce travail est de recenser les données factuelles disponibles (essais
randomisés, méta-analyses, études prospectives) et d’en analyser la pertinence.
METHODE
Une recherche bibliographique électronique, conduite en juillet 2004, a permis de
retrouver 11 essais randomisés, parfois publiés plusieurs fois, qui comparent colectomie
laparoscopique et colectomie par laparotomie pour cancers colo-rectaux [4-21]. Deux autres
essais incluant diverses affections dont une majorité de cancers ont été publiés [22,24]. Ces
essais sont énumérés dans le tableau 1. Il s’agit souvent de petits essais, de qualité
méthodologique rarement excellente [25], ou de résultats préliminaires des grands essais en
cours. Seuls, trois essais peuvent faire état d'un recul supérieur à deux ans [18-20].
Les principales études prospectives non randomisées récentes [28-34] ont été
analysées ainsi que les méta-analyses et les revues systématiques [33-36].
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Pour que la résection colo-rectale laparoscopique puisse être acceptée comme une
alternative crédible à la même intervention par laparotomie, il convient de démontrer qu’elle
est techniquement réalisable, que son bénéfice escompté en terme de confort et de
complications post opératoires est réel, qu’elle est aussi efficace sur le plan carcinologique et
que son coût est acceptable.
Tableau 1 : Essais randomisés publiés évaluant la colectomie laparoscopique pour cancer;

Essai (réf.)
-

Stage et al [4]
Milson et al [5]; Kim et al [21]
Schwenk et al [6,11,12,24]
Hewitt et al [13]; Leung et al [14]
Curet et al [10]
Tang et al [15]
COLOR [16]
Cost (NIH), [7,17,18]
Hasegawa et al [8]
Lacy et al [9,20]; Delgado et al [19]
Ortiz et al [24]
Braga et al [22,23]
Leung K.L. [19]

Nombre de
patients inclus
34
109
60
34
43
161
540
872
59
219
40*
269
403

*essais incluant diverses affections coliques dont une majorité de cancer

FAISABILITE TECHNIQUE
La faisabilité technique de la résection colo-rectale laparoscopique est clairement
établie par les essais randomisés unis et multicentriques. Ces essais montrent que la durée
opératoire est en moyenne augmentée d’une heure par rapport à la même intervention par
laparotomie avec un taux de conversion moyen de l’ordre de 15%. Le taux de conversion est
de 17% dans l’étude européenne COLOR [16] et de 16% dans une méta-analyse [35].
Il est unanimement reconnu que, pour cette intervention techniquement difficile, la
durée opératoire et le taux de conversion diminuent avec l’expérience de l’opérateur du fait de
l’existence d’une courbe d’apprentissage dont la littérature ne permet cependant pas de
préciser la durée [37].
CONFORT ET COMPLICATIONS POST OPERATOIRES
Aucune étude n’a évalué le bénéfice cosmétique en règle qualifiée „d’évident”.
Le bénéfice de la voie coelioscopique en terme de confort post opératoire est souvent
également intuitivement considéré comme évident, compte tenu du caractère peu invasif pour
la paroi abdominale de cette voie d’abord.
En réalité, lorsqu’on analyse les études randomisées, le «bénéfice» apparaît moins
clair, vraisemblablement du fait de la nécessité de réaliser une mini-laparotomie pour extraire
la pièce opératoire.
1) Douleurs post opératoires:
Deux essais, provenant de la même équipe, n’ont pas montré de différence entre
cœlioscopie et laparotomie [15,21].
Les autres essais ont montré une réduction statistiquement significative des douleurs
postopératoires [4,7,8,16,18,19], généralement en montrant une réduction significative des
besoins en antalgique avec cependant une signification clinique modeste voire discutable [25].
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2) Iléus post opératoire:
Dans 5 essais, la reprise du transit était plus précoce dans le groupe laparoscopie avec
un gain moyen d’un jour [5,6,10,19,20]. Un seul essai n’a pas montré de différence [26].
3) Fonction pulmonaire:
Deux études prospectives numériquement importantes suggèrent que les complications
pulmonaires sont moins fréquentes lorsque l’intervention est conduite par laparoscopie (32,
40). Les deux essais qui ont étudié ce paramètre ont montré que la laparoscopie était associée
à une moindre diminution de la capacité vitale et du volume expiratoire maximal par seconde
sans que cela ne se traduise cependant par une réduction significative des complications
pulmonaires post opératoires [5,11].
4) Immuno-dépression postopératoire:
Quelques études non randomisées ayant suggéré que l’immuno-dépression
postopératoire était moindre après laparoscopie, ce paramètre a été particulièrement étudié.
Les critères de jugement sont variables et les résultats sont contradictoires.
Six essais sont en faveur d’une moindre immuno-dépression postopératoire après
laparoscopie [8,12,14,19,23,39]. Un essai a montré l’inverse [4]. Trois essais n’ont retrouvé
aucune différence [13,15,40].
5) Complications postopératoires:
Dans la plupart des essais (n = 7), le taux global de complication post opératoire
n’était pas différent dans les deux groupes. Trois essais ont observé moins de complications
après laparoscopie [12,20,24].
On pouvait légitimement attendre un bénéfice de la laparoscopie en terme de
complication pariétale (abcès de paroi, éventration). En réalité, ce paramètre ne peut être
objectivement évalué dans les études randomisées publiées dont les effectifs ne sont pas
appropriés à cette variable. Dans les grandes séries prospectives, émanant de centres experts,
le taux d’abcès de paroi est de l’ordre de 5 à 6% [41], ce qui est plutôt inférieur au chiffre
rapporté pour la laparotomie. Cependant, une revue systématique fait état d’un taux de 18%
[33]. De même, l’essai du NIH rapporte 13,5% d’abcès de paroi et 24% d’éventration, la
plupart de ces complications étant observée au niveau de la laparotomie [17].
6) Durée d’hospitalisation et reprise d’activité:
Dans les grandes séries, la durée de séjour post opératoire est en moyenne d’une
semaine. Dans plusieurs essais, la durée d’hospitalisation était significativement réduite dans
le groupe laparoscopie [7,8,18,19]. Dans un essai Italien, elle n’était pas significativement
différente [22]. Dans une revue systématique, la voie coelioscopique était associée à une
durée d’hospitalisation plus courte de 1,5 jours et une reprise d’activité plus rapide de 4 jours
[33].
L’interprétation de ces chiffres doit être prudente. De nombreux facteurs extramédicaux conditionnent la durée de séjour qui a en outre tendance à décroître de façon
importante après colectomie par laparotomie grâce à la diffusion des techniques de
réhabilitation postopératoire précoce [42,43].
7) Qualité de vie:
Seul l’essai du NIH a étudié la qualité de vie qui n’est apparue meilleure après
cœlioscopie que la deuxième semaine postopératoire. Au deuxième jour postopératoire et à
deux mois, elle n’était pas différente [7] confirmant les résultats d’une étude rétrospective
[44].
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Une analyse rétrospective des séquelles urinaires et sexuelles après résection du
rectum pour cancer réalisée sur les patients antérieurement inclus dans un essai randomisé a
montré que la voie coelioscopique était associée chez l’homme à un taux plus élevé de
séquelles sexuelles (impuissance, éjaculation rétrograde) [45].
EFFICACITE CARCINOLOGIQUE
Il s’agit de la question fondamentale. La voie laparoscopique ne peut être proposée
que si elle permet de faire au moins aussi bien qu’en laparotomie en ce qui concerne le respect
des règles carcinologiques, les récidives cancéreuses et la survie à long terme.
1) Faisabilité carcinologique et reproductibilité:
L’essai du NIH [18] ainsi qu’une grande étude multicentrique prospective germanique
[46] et une méta-analyse [36] ont montré que les principes de la chirurgie carcinologique
(curage ganglionnaire, marge de sécurité) pouvaient être respectés par laparoscopie.
La qualité oncologique de la résection est cependant apparue très variable d’un
chirurgien à l’autre [46] ce qui pourrait laisser plané un doute quant à la reproductibilité de
l’intervention qui n’a ce jour jamais été réellement étudiée.
En matière de cancer du rectum, quelques séries non randomisées suggèrent que
l’amputation abdomino-périnéale et la résection du rectum avec exérèse du méso rectum sont
réalisables dans le respect des règles carcinologiques [47-50].
2) Récidives cancéreuses précoces:
Plusieurs cas de greffe tumorale sur les sites de trocart et/ou de carcinose péritonéale
précoce ont été rapportés dans les années 1990, ce qui a conduit à déconseiller en routine la
voie coelioscopique pour le traitement curatif des cancers colorectaux.
Plus d’une centaine d’études expérimentales ont tenté d’évaluer les effets délétères du
pneumopéritoine au CO2 (effet aérosol) sur la croissance tumorale. Les résultats ont été
contradictoires [51]. Le registre italien [52] et 3 grandes revues de la littérature ont permis
d’évaluer la prévalence des greffes tumorales à environ 1 % [51,53,54] et suggèrent que la
plupart des greffes carcinomateuses rapportées serait due à des fautes techniques grossières
survenues lors de la période d’apprentissage. La prévalence des greffes carcinomateuses
apparaît donc similaire à celle observée après laparotomie bien que cette dernière reste mal
connue. Enfin, on peut remarquer qu’aucun des grands essais en cours n’a pas été interrompu
en raison d’un taux élevé de greffe pariétale.
3) Résultat carcinologique à long terme
Au moins 5 études prospectives incluant au total plus de 1000 patients [26-30] et deux
études prospectives comparatives non randomisées [31,32] suggèrent que la survie à 3 et 5
ans et le taux de reprise évolutive cancéreuse sont similaires à ce qui est observé lorsque
l’intervention est réalisée par laparotomie.
Un essai randomisé, provenant d’un centre espagnol unique, fait état de résultats à
long terme (recul moyen = 43 mois) sur 219 patients [20]. La survie liée au cancer était
meilleure dans le groupe laparoscopie, en particulier pour les stades III. Cet essai, aux
résultats considérés comme „surprenants”, a été très critiqué. D’importants biais
méthodologiques ont été pointés: nombre très important de patients exclus selon des critères
qui ont varié dans le temps, plus de chimiothérapie dans le groupe laparoscopie, choix d’une
étude d’équivalence avec un intervalle d’équivalence de 15 % (alors que 5 % est
habituellement recommandé), nombre de patients insuffisants pour montrer une différence.
On a également reproché à cet essai la médiocrité des résultats dans le groupe laparotomie
avec en particulier un taux d’abcès de paroi de 17 % et un taux de récidive loco-régionale de
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cancer de 14 %. Tous ces biais seraient de nature à majorer artificiellement le bénéfice de la
cœlioscopie [55].
Un autre essai unicentrique réalisé à Hong Kong sur 403 patients parmi 803 éligibles
n'a pas montré de différence entre laparosocpie et laparotomie en terme de survie à 5 ans
(globale et sans récidive), quelque que soit le stade [19].
Parmi les 5 grands essais multicentriques en cours (tableau 2), seul celui du NIH peut
faire état de résultat à long terme, sur 872 patients sélectionnés opérés par des chirurgiens
expérimentés. Avec un recul moyen de 4,4 ans, il montre, en utilisant une méthodologie de
„non-infériorité” que la laparoscopie donne les mêmes résultats que la laparotomie en terme
de survie globale, survie sans récidive, récidive globale et récidive pariétale [18].
Tableau 2: Principaux essais randomisés multicentimétriques en cours.

Nom

Pays

Date de début

Nombre de malades
à inclure

COST (NIH)
CLASSIC
COLOR
LAPKON

USA
GRANDE BRETAGNE
EUROPE
AUSTRALIE
ALLEMAGNE

1994
1996
1997
1998
1998

1200
1000
1200
1200
1200

4) Coût
Une seule étude randomisée, réalisée à partir des patients suédois inclus dans l'étude
COLOR a comparé le coût des deux voies d'abord. Elle montre que le surcoût de l'opération
elle-même n'est pas compensée par les économies réalisées par ailleurs, en particulier par la
réduction de la durée d'hospitalisation, sauf si on intègre la "perte de productivité" inhérente
aux arrêts de travail [56].
CONCLUSION
En l'état actuel des données factuelles, on peut conclure que:
- un chirurgien expérimenté peut réaliser des colectomies pour cancer du colon par
coelioscopie chez des patients sélectionnés sans risque carcinologique majoré.
- le „bénéfice” de la voie coelioscopique reste difficile à démontrer. Il n'est probablement
pas aussi important que l'on aurait pu l'espérer, en particulier, en ce qui concerne la durée
d'hospitalisation dont la réduction ne paraît pas compensée par le surcoût de l'opération
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CHIRURGIA ROBOTICĂ
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ROBOTIC SURGERY (Abstract):. With the advent of laparoscopy and computer technology, surgery stepped in
a new era. Robotic surgery appeared as a logical consequence of this at the end of ‘80s. Surgical robotic systems
are used today to apply minimally invasive procedures to the surgical treatment of diseases in a wide range of
fields: neurosurgery, cardio-vascular, orthopedics, urology, gynecology, general surgery. While cardiac surgery
or urology took great advantages of robotic surgery, general surgery is still in infancy. Only few operations are
done today using robotics in the field of general surgery. DaVinci surgical system represents today the most
advanced robot used in clinical practice. Robotic surgery demonstrated to be safe and feasible, offers better
visualization, improved dexterity and high level of precision. Whereas robotic systems promised great
advantages over laparoscopic and open surgery, clinical reports demonstrating improved outcomes are lacking
for abdominal surgery. Main drawbacks of robotic systems seems to be the absence of feed-back and extremely
high costs.
KEY WORDS: ROBOTIC SURGERY, DAVINCI SURGICAL SYSTEM, ABDOMINAL SURGERY
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INTRODUCERE
Lumea a fost întotdeauna fascinată de roboţi. Oamenii au visat să construiască, să
folosească, să se bucure de avantajele acestora. Dacă la început erau prezenţi doar în
imaginaţie, în cărţi, astăzi au devenit o realitate. Scriitorul ceh Karel Capek în 1920 a fost
primul care a utilizat cuvântul „robot” în piesa sa „Rossum’s Universal Robots”, o parodie la
dezumanizarea omului într-o lumea prea tehnologizată. Termenul de „robotică”, ştiinţa care se
ocupă cu studiul roboţilor a fost utilizat pentru prima dată de Isaac Asimov în povestirea sa
„Runaround”. Cu această ocazie el stabileşte şi primele legi pe care trebuie să le respecte
roboţii: aceştia trebuie să se supună oamenilor doar dacă aceasta nu contravine unei legi
superioare: umanitatea trebuie protejată mai presus de oameni.
Un robot este definit ca „o maşină ce poate semăna fiinţei umane şi care îndeplineşte
mecanic sarcinile acesteia, fiind lipsită de emoţii şi sentimente sau o maşină care utilizează o
inteligenţă apropiată de cea umană”. Tehnologia roboţilor a fost utilizată deja de mulţi ani în
diferite domenii, altele decât cele medicale, aşa cum sunt industria automobilelor, mediul
subacvatic, spaţiul extraterestru sau zonele cu risc de radiaţii nucleare.
SISTEME ROBOTICE
Chirurgia a profitat relativ târziu de avantajele acestei tehnologii. Utilizarea iniţială a
roboţilor în chirurgia a început la sfârşitul anilor ’80 când un robot industrial a fost utilizat
pentru a susţine instrumentele pentru biopsie stereotactică în neurochirurgie. Tot la sfârşitul
anilor ’80 IBM a construit primul robot utilizat în practica clinică, numit „Robo-doc” [1].
Prima utilizare a unui robot în chirurgia umană a fost pentru o rezecţie transuretrală a prostatei
[2]. În 1993 Computer Motion, Inc., a introdus un braţ controlat prin voce, AESOPTM
(Automated Endoscopic System for Optimal Positioning), utilizat pentru susţinerea
instrumentelor, a opticului în chirurgia laparoscopică. Varianta sa, AESOPTM 2000 este
primul robot controlat prin voce umană aprobat de Food and Drug Administration din Statele

172

Articole de sinteza

Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

Unite. În 1998 Reichenspurner şi colab. au introdus în practică, în Germania, Sistemul
Robotic Microchirurgical ZEUSTM [3].
Astăzi, cel mai complex şi mai eficient robot aflat în uz este sistemul daVinciTM
dezvoltat de Intuitive Surgical Inc. (Sunnyvale, CA, USA) în 1995. Cu sistemul daVinci, în
1998, Carpentier a realizat la Paris prima intervenţie cardiacă asistată de robot, o înlocuire de
valvă mitrală [4].
Robotul daVinci posedă trei braţe (Fig.1). Unul este capabil să manipuleze opticul,
care furnizează o imagine tridimensională cu magnificare ajustabilă şi care este controlată de
chirurg.

Fig. 1: Robot daVinciTM cu trei braţe

Alte două braţe, utilizând instrumente daVinci specifice, sunt capabile de a se mişca
cu 7 grade de libertate, simulând mişcările braţului, umărului şi pumnului (Fig.2).

Fig. 2: Endowrist-instrument specific daVinciTM cu 7 grade de libertate

Interfaţa computerizată este cea care semnează diferenţa majoră dintre chirurgia
robotică şi cea tradiţională. Mişcările chirurgului sunt digitalizate, această informaţie
digitalizată este apoi manipulată de computer pentru a controla într-un mod cât mai perfect
mişcările chirurgicale. Digitalizarea mişcărilor mâinilor permite eliminarea tremorului şi
produce o mărire a exactităţii de până la cinci ori, crescând astfel precizia operatorie.
Îmbunătăţirea ergonomiei reprezintă un alt avantaj al sistemului daVinci. Chirurgul stă aşezat
la consola sistemului, plonjat în câmpul chirurgical, este mai puţin distras, cu un confort
operator crescut, toate acestea considerându-se că ajută ca performanţele chirurgului să
rămână optime o perioadă mai lungă de timp (Fig.3).
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Asociaţia Americană de Chirurgie Gastrointestinală şi Endoscopică a sugerat că
principala limitare în utilizarea chirurgiei robotice o reprezintă costul foarte ridicat al acestei
tehnologii [5]. În 2004 un robot daVinci a fost vândut pentru 1,25 milioane de dolari. La acest
preţ trebuie adăugate costurile de întreţinere, cele ale instrumentelor semi-reutilizabile. Se
consideră că sistemul daVinci creşte costul unei proceduri antireflux cu aproximativ 2000 de
dolari [6]. Un alt dezavantaj al chirurgiei robotice este legat de lipsa contactului direct uman
cu ţesuturile şi absenţa unui feed-back.

Fig. 3: Consola sistemului chirurgical daVinciTM

Din datele care există la această oră în literatură se poate spune că sistemul robotic
daVinci oferă o mai bună vizualizare, o dexteritate îmbunătăţită, reducerea oboselii, un nivel
crescut al preciziei gesturilor, dar costurile sunt încă mari.
APLICAŢII ÎN CHIRURGIA ABDOMINALĂ
În practica chirurgicală robotica a pătruns aproape în toate domeniile: neurochirurgie,
chirurgie cardiacă şi vasculară, ortopedie, chirurgie digestivă, urologie, ginecologie.
Majoritatea intervenţiilor practicate sunt în domeniul chirurgiei cardio-vasculare. Aplicarea
roboticii în chirurgia generală este încă timidă. Doar câteva câmpuri ale chirurgiei generale au
fost invadate de robotică.
Prima colecistectomie asistată robotic a fost raportată de Himpens în 1998, care a
utilizat sistemul MONATM, un precursor al sistemului daVinci [7]. Marescaux şi colab. [8]
comunică în 2001 o serie de 25 de pacienţi (20 de litiaze veziculare simptomatice, 4
colecistite acute şi 1 polip vezicular) cu o singură conversie şi rezultate foarte bune. În 2001
chirurgia robotică a „trecut Atlanticul”. După o experienţă iniţială pe animale (porci),
Marescaux [9] a realizat prima colecistectomie robotic-asistată transatlantică. Utilizând
sistemul ZEUSTM manipulat de la New York a realizat o colecistectomie în 54 de minute la o
pacientă aflată în Strasbourg. Pentru realizarea colecistectomiilor, asistarea robotică a fost
găsită ca fiind sigură, reproductibilă şi cu rezultate asemănătoare celor din chirurgia
laparoscopică.
Singurul studiu randomizat din chirurgia generală robotic-asistată aparţine chirurgiei
antireflux [10]. Studiul randomizat realizat de Cadiere [10] şi cel prospectiv al lui Melvin [11]
găsesc chirurgia robotic asistată antireflux ca fiind reproductibilă, sigură, dar necesitând un
timp mai îndelungat şi costuri mai mari comparativ cu chirurgia tradiţională.
În chirurgia obezităţii Cadiere a fost primul care a aplicat robotica în realizarea unui
banding gastric [12]. Jacobsen şi colab. [13] raportează o serie de 107 pacienţi la care un bypass gastric pe ansă în Y a fost realizat folosind sistemul daVinci. Avantajele comunicate de
autori sunt: confecţionarea mai uşoară a anastomozei gastrojejunale, posibilitatea evitării
staplerului mecanic şi posibilitatea construirii unui rezervor gastric mai mic.
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Puţine cazuri de operaţii robotic-asistate au fost comunicate în patologia splenică, a
intestinului subţire, colonului sau pancreasului [14-17]. Chirurgia hepatică se află încă în faza
investigaţiilor [18].
Dacă privim literatura în ansamblu, constatăm că puţine studii sunt disponibile
privitoare la aplicarea roboticii în chirurgia minim-invazivă. Toate acestea subliniază însă
reproductibilitatea, uşurinţa şi siguranţa chirurgiei robotice, dar la acest moment nu există nici
un raport care să demonstreze în mod clar superioritatea faţă de chirurgia convenţională
laparoscopică. Marele dezavantaj al aplicării roboticii în practică pe o scală largă pare a fi
costul foarte ridicat. Atunci când roboţii vor deveni mai mici, mai ieftini, mai mobili, capabili
de a furniza feed-back, probabil că robotica va înlocui laparoscopia.
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CANCERUL PARATIROIDIAN
- CONSIDERAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU TREI OBSERVAŢII M.R. Diaconescu, M. Glod, I. Costea, Mirela Grigorovici, A. Covic*
Clinica a IV-a Chirurgie, Clinica Medicală Nefrologie*
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
PARATHYROID CANCER. A REPORT OF THREE CASES (Abstract): The parathyroid carcinoma (PTCa) is
a rare and confusing condition mentioned in literature with incidence of 0,5-5% in the etiology of PT
hyperfunction. Three cases representing 8,9% (!) from our experience in PT surgery are presented. The first one
was a 45 years old woman which at 40 months after resection of a right PT “adenoma” (15g) presents a clinical
and biological recurrence of hyperparathyroidism (HP). At surgical re-exploration a new “tumour” (5g) was
found on the same side and an “en block” resection including also the right side lobe of the thyroid was done.
The paraffin sections identified a PTCa. The second case was a young female (32 years) with a severe
generalized bone disease and important hypercalcemia. A giant PT gland tumor of 35 g was easy and completely
removed. The histological examination showed evidence of a PTCa she survived 14 months. Finally the third
patient was a 49 year old man with tertiary HP who is receiving maintenance hemodyalisis from 13 years.
Ultrasonography revealed a thyroid nodule of 38 mm diameter of the left lobe. At operation only three PT glands
was found and excised together with the “nodule”. The definitive examination of the paraffin embedded material
showed a PTCa. In all our three cases the surgery was the only beneficial therapy and two or three are still alive
after four and one year respectively. Patients with PTCA have clinically severe hyperparathyroidism related to
the high calcium levels in the plasma and only the recognition and en bloc removal of the tumor at the time of
the first operation assured best prognosis of this condition.
KEY WORDS: PARATHYROID CANCER, HYPERPARATHYROIDISM, HYPERCALCEMIA
Corespondenţă: Prof. Dr. M.R. Diaconescu1, Clinica a IV-a Chirurgie, Spitalul Clinic C.F.R., str. , e-mail:
mr_diaconescu@yahoo.com

INTRODUCERE
Deşi descrierea princeps a cancerului paratiroidian (CP) în literatură este atribuită lui
De Quervain (1904), observaţia acestuia nu este acreditată, astfel că primele menţiuni ale
tumorii rămân cele făcute de Sainton 1933 (citat de 2) şi Armstrong 1938 [1-4]2.
Afecţiunea este rară, fiind publicate doar 700 de cazuri, incidenţa CP în etiologia
hiperparatiroidismului (HP) primar fiind situată între 0,17-5,2%, mai ridicată în studiile
japoneze [5-9]. Sunt menţionate şi rare situaţii în care neoplazia s-a dezvoltat la bolnavi cu
hiperparatiroidism renal supuşi dializei prelungite, cazuri apărute în cadrul hiperfuncţiei
paratiroidiene familiale, ca şi CP nefuncţionale [10-12].
MATERIAL ŞI METODĂ
În experienţa românească, sunt publicate puţine observaţii din activitatea Institutului
de Endocrinologie „C.I. Parhon”, câte un caz aparţinând lui Lazăr şi colab. (1976), respectiv
autorilor acestei lucrări [13,15]. Între timp, în seria proprie de bolnavi cu HP operaţi s-au mai
adăugat încă două cazuri de CP (realizând o incidenţă neobişnuită dar fără semnificaţie
statistică) ale căror particularităţi patogenice şi clinic evolutive fac oportună prezentarea lor.

1

Lucrarea a fost prezentată la Primul Congres de Chirurgie Endocrină, Pisa 13-15 mai 2004, rez. publ.
Langenbeck’s Arch.Surg. 2004, 389;4:114.
2
Primul caz de adenom paratiroidian operat de Mandl la 1925 este considerat datorită recurenţei rapide a fi fost
un cancer glandular [4]. Rankin şi Priestley publică un caz de „adenom malign” al paratiroidei, operat pe 17 dec.
1928 [5].
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Obs.1: M.E. 45 ani, sex feminin, FO 3926/1996, este adresată clinicii cu diagnosticul
de HP primar, bazat pe date clinice (dureri osoase difuze, astenie, poliurie, polidipsie,
constipaţie) şi biologice (calcemie 3,3 mmol/l, FA 224 UI/l, P 0,75 mmol/l). Ultrasonografia
evidenţiază o formaţiune hiperecogenă situată la nivelul lobului tiroidian drept, de 2,2/1,3 cm,
iar radiologic apar resorbţii osoase subcondrale falangiene. La intervenţie se extirpă cu
relativă uşurinţă un adenom paratiroidian drept superior de dimensiunile menţionate,
cântărind circa 15g. Biopsia extemporanee, cât şi examenul la parafină stabilesc diagnosticul
de adenom paratiroidian, cu predominanţa celulelor principale şi rare celule clare (Fig.1).

Fig.1: Adenom paratiroidian cu predominanţa celulelor principale

După circa trei ani, în care majoritatea acuzelor clinice s-au atenuat sau au dispărut, se
constată reinstalarea durerilor osoase şi a tulburărilor urinare, dublată de nivelul crescut al
calcemiei (3,30 mmol/l) şi al FA (308 UI/l). Ecografia relevă o formaţiune hiperecogenă de
circa 1,5/1 cm, cu aproximativ aceeaşi topografie, iar radiografiile osoase, osteoporoza
neurocraniului.
Reexplorarea chirurgicală – dificilă, ca orice reintervenţie în regiune – pune în
evidenţă în zona distală a lobului tiroidian drept, o formaţiune de aproximativ 1 cm diametru,
care se extirpă în bloc cu lobul tiroidian ipsilateral. Examenul la parafină al leziunii stabileşte
diagnosticul de carcinom paratiroidian cu celule principale cu tendinţă la infiltrare a ţesutului
paratiroidian adiacent (Fig.2).

Fig. 2 Carcinom paratiroidian cu celule principale

Postoperator, după o ameliorare clinică şi biologică de un an, manifestările
hipercalcemice reapar şi în pofida radioterapiei externe, bolnava decedează la 14 luni după
cea de a doua intervenţie.
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Obs. 2: C.M. 32 ani, sex feminin, FO 731/1999, este adresată clinicii cu stare generală
influenţată, caşexie (40 kg!), anemie secundară, osteită fibroasă generalizată şi sechele de
fracturi recente (humerus dr. şi femur bilateral), litiază renală (pentru care s-a practicat
lititriţie extracorporeală – ESWL – ).
Examenul clinic relevă o formaţiune de aproximativ trei cm diametru, cu consistenţă
fermă situată la nivelul lobului tiroidian drept; ultrasonografic formaţiunea prezintă
ecogenitate crescută.
Bioumoral: calcemia 3,1 mmol/l, FA 340 UI/l, iPTH 390 mmol/l. Se practică o excizie
largă a tumorii, cuprinzând şi ţesutul tiroidian adiacent (piesa = 35g). Examenul
histopatologic relevă diagnosticul de carcinom paratiroidian.
După o evoluţie clinică favorabilă de 8 - 9 luni cu ameliorarea simptomatologiei şi
normalizarea calcemiei, valorile acesteia reîncep să crească, tulburările metabolice se
reinstalează şi apar metastazele generalizate care determină decesul la 14 luni postoperator.
Obs. 3: CV, bărbat, de 46 ani (FO 7926/2003), aflat în program de hemodializă de trei
ani, pentru o insuficienţă renală cronică consecutivă unei glomerulonefrite cronice datând de
13 ani. Pacientul acuză astenie (inclusiv musculară), adinamie, prurit intens generalizat şi
dureri osteoarticulare difuze, progresive. Datele biohormonale preoperatorii indică iPTH 710
nmol/l, calciu seric 2,6 mmol/l, calciu ionic 1,23 mmol/l. Examenul clinic şi ecografia relevă
un „nodul” tiroidian stâng de 44 x 37 mm diametru (Fig. 3).

Fig.3 Ecografie tiro-paratiroidiană

Cu diagnosticul de HP renal, se intervine operator identificându-se paratiroidele
drepte, ca şi cea superioară stângă, mărite de volum, globuloase, însumând cca. 5 g ţesut
glandular, care sunt excizate succesiv şi confirmate biopsic. A patra paratiroidă (inferioară
stângă) nu poate fi găsită, astfel că se trece la ablaţia „nodulului tiroidian” (fix, aderent)
împreună cu lobul glandular. Spre surpriza noastră, examenul extemporaneu afirmă existenţa
de ţesut paratiroidian, care la parafină se dovedeşte a fi un carcinom cu celule clare al glandei
(Fig. 4).
În ciuda exerezei complete a aparatului paratiroidian, postoperator nu apar manifestări
hipocalcemice, iar evoluţia este favorabilă, bolnavul continuând şedinţele de hemodializă şi
prezentând valori normale ale iPTH (6 nmol/l) la 18 luni după intervenţie.
COMENTARII
Cele trei observaţii reprezintă un procentaj neobişnuit (8,9%) din totalul celor 34
cazuri de HP primitiv [17,18], respectiv HP renal (15 - 11 secundar şi 4 terţiar) tratate de noi,
depăşind incidenţa raportată în Europa de Vest, SUA (0,5 - 1%) şi chiar pe cea din Japonia (5
- 5,2%) oricum înregistrată pe serii mult mai mari de bolnavi [16-22].
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Cazurile descrise prezintă elemente etiopatogenice şi unele caractere clinic - evolutive
distincte ridicând şi dificultăţi diagnostice.
Astfel prima observaţie a subliniat incertitudinile lecturii histologice, diagnosticul de
adenom afirmat iniţial fiind opus recidivei clinice şi lezionale ipsilaterale apărută după circa
trei ani, care a impus reintervenţia.

Fig.4 Carcinom PT cu celule clare

Am evocat mai multe eventualităţi:
- diagnostic iniţial eronat deşi lamele au fost reverificate şi nu au fost obiectivate
stigmate de malignitate: invazie capsulară, vasculară sau a structurilor vecine [17];
- tumoră cu malignitate redusă, explicând întinderea intervalului liber de boală după o
exereză conservatoare. Ca element orientativ ar fi de luat în considerare volumul
adenomului care a facilitat recunoaşterea şi extirparea lui, dar a diminuat
scrupulozitatea verificării celorlalte paratiroide;
- recidivă „adevărată” în patul leziunii iniţiale sau recidivă pe glanda ipsilaterală
restantă;
- asociere metacronă adenom - carcinom citată în literatură [23,24].
Observaţia subliniază obligativitatea supravegherii prelungite a oricărui adenom de
volum neobişnuit sau cu valori ridicate ale calcemiei sau PTH.
Cel de al doilea caz este tipic atăt prin prezenţa şi volumul tumorii cervicale, apărând
la o vârstă tânără cât şi prin severitatea sindromului multiorganic hipercalcemic, clinic şi
bioumoral. Deşi şi la această bolnavă au existat unele dubii privind autenticitatea verdictului
anatomopatologic, evoluţia nefavorabilă şi exitusul relativ rapid au confirmat diagnosticul.
Ultima observaţie apare ca rarisimă în literatură, fiind consemnate mai puţin de 20
astfel de cazuri. Trebuie amintită posibilitatea succesiunii lezionale: hiperplazie →
adenom → carcinom într-o perioadă prelungită de hemodializă [10,23,24]. Şi la acest caz
menţionăm capcanele diagnosticului lezional intraoperator, după extirparea „comodă” a trei
paratiroide adenomizate, cea de a patra fiind de negăsit ! În acelaşi timp „nodulul tiroidian”,
ferm şi aderent, ridicat împreună cu ţesutul adiacent produce unele ezitări atât la diagnosticul
extemporaneu şi chiar la examenele iniţiale la parafină. De subliniat evoluţia favorabilă,
imediată şi la distantă după îndepărtarea totuşi a tuturor celor patru glande, probabil în
condiţiile „protectoare” asigurate de insuficienţa renală cronică.
Diferite, aşadar, între ele, cele trei observaţii se înscriu în datele generale ale acestor
rare leziuni care afectează în mod egal ambele sexe dar apar cu un deceniu mai devreme decât
HP provocat de leziunile benigne [16,17,19,22-29]. CP se caracterizează prin intensitatea
sindromului hipercalcemic osos şi urinar, cu valori „masive” atât ale calcemiei cât şi ale iPTH
(adevarat marker biologic al afecţiunii) şi o evoluţie lentă dar capricioasă cu tendinţă la
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complicaţii severe: crize hipercalcemice, episoade acute de pancreatită, hemoragii recurente,
perforaţii ulceroase, fracturi multiple etc. Se adaugă în 30-76% din cazuri prezenţa tumorii
cervicale de volum variabil, consistenţă fermă, tendinţă la invazia structurilor anatomice de
vecinătate (tiroidă, recurent, trahee, esofag, musculatură) şi a ganglionilor regionali ca şi
depozite secundare (plămâni, ficat, vase) în puţine observaţii.
Particularităţilor clinice şi bioumorale li se adaugă explorările imagistice pentru
localizarea tumorii (ultrasonografia, scintigrafia cu thalium 201, – Technetiu 99mt –
Sestamibi sau tomografia cu emisie singulară de fotoni – SPECT), toate ducând la o orientare
diagnostică solidă în cazul acestor leziuni [26,30-34].
Dificultăţile diagnosticului sunt legate în special de examenul histopatologic,
asemănările dintre adenom şi carcinom putând genera confuzii chiar şi pentru specialiştii
experimentaţi care consideră că certitudinea leziunii canceroase o furnizează doar invazia
capsulară, cea vasculară şi/sau a ţesuturilor adiacente, emboliile vasculare ori evidenţierea
metastazelor sau recidivelor [22,25-30].
De altfel, având în vedere capacitatea particulară de implantare a celulelor CP, care
conduce frecvent (în 20-50% din observaţii) la recidive, majoritatea autorilor contraindică
ferm biopsia extemporanee, decizia întinderii exerezei fiind luată pe baza triadei: sindrom
clinic sever, rapid instalat + date biologice (hipercalcemie şi iPTH cu valori exagerate) + (mai
ales) aspectul lezional [31,32,35-37].
Cu toate acestea, diagnosticul preoperator este rareori afirmat cu certitudine, existând
situaţii când un „adenom” certificat benign de un anatomopatolog antrenat, recidivează după o
perioadă de timp variabilă, întinsă pe numeroşi ani.
Chirurgia CP este meticuloasă dar agresivă şi adaptându-se strict principiilor
oncologice, va realiza o exereză „în bloc” a tumorii (cu respectarea integrităţii capsulei
acesteia), împreună cu un larg teritoriu de securitate incluzând lobul tiroidian ipsilateral,
istmul, ţesutul areolar şi grăsimea peritraheală, eventual şi atmosfera retrosternală cuprinzând
şi timusul. Limfadenectomia (adenopatia fiind prezentă în 4 - 20% din observaţii) implică şi
ganglionii laterocervicali, recurenţiali sau mediastinali. Nu este recomandată efectuarea
acesteia cu titlu profilactic. La nevoie este sacrificat şi recurentul sau/şi musculatura infiltrată.
Invazia importantă a ţesuturilor adiacente face uneori imposibilă ridicarea completă a tumorii
[21,25-28,31-35].
Recidivele (cifrate la 36% din cazuri) şi reintervenţiile datorate unui diagnostic iniţial
eronat, lezării capsulei sau neefectuării unei intervenţii radicale, ca şi unui comportament
biologic agresiv al leziunii, se lovesc de avatarurile şi riscurile chirurgiei iterative proprii
teritoriului cervical: modificările planurilor anatomice prin ţesutul cicatriceal şi scleroza,
consecutive explorării lor precedente, cu posibilităţi certe de lezare a unor elemente anatomice
importante [30]. Se adaugă volumul şi caracterele morfologice ale recidivei tumorale ca şi
dificultăţile legate de aprecierea distribuţiei anatomice şi numerice a acestor glande.
Reintervenţia, precedată obligatoriu de studiul amănunţit al dosarului operator şi
histologic al cazului şi explorări localizatoare cât mai edificatoare, va efectua după izolarea
axului jugulocarotidian, o disecţie cervicală simetrică, cu explorarea sistematică a sediilor
normale - inclusiv cel operat - şi în continuare a celor ectopice ale glandelor paratiroide.
Operabilitatea şi amploarea reintervenţiei trebuie obiectiv apreciate înainte de
angajarea în gesturi mutilante sau generatoare de complicaţii. Tactica este diferită dacă este
vorba de recidive apărute după exereze conservatoare sau operaţii cu intenţie radicală. Se
practică în general o rezecţie largă a recidivei tumorale împreună cu lobul tiroidian (dacă a
fost conservat la intervenţia precedentă). Strategia operatorie faţă de eventuala adenopatie este
asemănătoare celei recomandate în operaţia iniţială. Exereza poate fi eventual extinsă dar în
limite rezonabile, la trahee şi stratul muscular al esofagului. Structurile musculare pot fi larg
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sacrificate. Rezecţiile repetate ca şi exereza metastazelor accesibile - unele apărând la 20-30
ani după operaţia iniţială, au un caracter paleativ.
Radioterapia deşi pare să limiteze progresia loco-regională şi apariţia recidivelor este
puţin eficace, în timp ce chimioterapia a oferit rezultate dezamăgitoare. Eforturile în aceste
situaţii sunt direcţionate către controlul hipercalcemiei şi al efectelor acesteia (bifosfonate,
calcimimetice, octreotid şi imunizare cu peptide PTH) [36-38].
Rezultatele chirurgiei CP, optimiste în unele raportări, cu supravieţuiri de 40 - 85% la
5 ani şi respectiv, 49% la 10 ani, devin nefavorabile în cazurile în care nu s-a practicat iniţial
o intervenţie radicală, ca şi în recidive şi reintervenţii [27-29,31,32,35]. În ceea ce priveşte
metastazele hematogene, exereza depozitelor secundare pulmonare conduce doar la ameliorări
temporare. [39-40]
CONCLUZII
În concluzie, subliniem alături de numeroşi alţi autori importanţa recunoaşterii leziunii
şi exerezei extinse optim, la prima intervenţie, singura care poate asigura vindecări stabile.
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EXPERIENŢA NOASTRĂ ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL
CHISTULUI HIDATIC PULMONAR
C. Mitrofan, A. Aldea, C. Grigorescu, I. Jitaru, C. Moldoveanu, G. Iosep, S. Bolog
Clinica Chirurgie Toracică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
OUR EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT OF HYDATID CYSTS OF THE LUNG (Abstract):
The authors present the clinical characteristics and the surgical aspects of treatment of all patients admitted in
our clinic for pulmonary hydatidosis between January 1999 and December 2003. They reviewed 162 cases with
pulmonary hydatid cysts, aged between 11 and 78 years. Of these 89 had uncomplicated cysts and 73 had
complicated forms. Underlined therapeutical aspects, the authors conclude that surgery is capital and the
operative techniques must be adapted to each different case. A Dor procedure was used in 87 cases, Posadas in
32 cases, Geroulanos in 4 cases, ideal cystectomy in 9 cases, and pulmonary resection was used in 30 cases.
Medical parasiticide is indicate in postoperative with Albendazole 800 mg per day. Postoperative complications
were rare and uncommon. Surgery remains the primary choice of treatment in cystic pulmonary echinococcosis.
KEY WORDS: PULMONARY HYDATIDOSIS
Corespondenţă: E-mail: mitrofan@iasi.mednet.ro

INTRODUCERE
Chistul hidatic sau echinococoza este o boală parazitară cunoscută încă de pe vremea
lui Hipocrate şi este determinată de dezvoltarea tumorală veziculară a larvei Taenia
echinoccocus granulosus, parazit din clasa cestodelor cu existenţă parazitară dublă. Pentru
prima dată termenul de chist hidatic a fost utilizat de Rudolphi în 1808.
Boala este endemică în ţările mari crescătoare de ovine şi caprine: Australia, Noua
Zeelandă, America de Sud, în Nordul Africii (Algeria, Maroc, Tunisia) şi în Peninsula
Balcanică. În ţara noastră incidenţa este de 5 cazuri la 100000 locuitori.
În România, cazuistici importante sunt prezentate de chirurgi de mare valoare, printre
care amintim pe Severeanu, Thoma Ionescu, Iacobovici, Hortolomei, Buţureanu, Juvara,
Cărpinişan, Făgăraşanu, Chipail, Setlacec, Oancea, Coman, Horvat [1].
Boala hidatică se transmite pe cale digestivă, prin alimente infestate cu ouă de Taenia
echinococcus. Principala localizare a chistului hidatic este reprezentată de ficat în proporţie de
50-60%, a doua localizare fiind reprezentată de plămân în procent de 30-40%.
MATERIAL ŞI METODĂ
În Clinica de Chirurgie Toracică a Spitalului Clinic de Pneumologie Iaşi, în ultimii
cinci ani, între ianuarie 1999 şi decembrie 2003 au fost operaţi pentru chist hidatic pulmonar
(CHP) 162 de pacienţi, extremele de vârstă fiind între 11 şi 78 de ani.
Se observă un maxim de 43 de cazuri operate în 2002 şi un minim de 23 pacienţi
trataţi chirurgical în 1999, cu un raport bărbaţi/femei=1,7 (Fig. 1, 2).
Provenienţa din mediul rural a majorităţii pacienţilor vine în sprijinul includerii bolii
în cadrul zoonozelor, aceşti pacienţi fiind mult mai expuşi la contactul cu animalele de casă.
În lotul studiat, vârful de frecvenţă este înregistrat la vârstele tinere, între 21 şi 30 de
ani – 40 cazuri (24,7%).
În funcţie de faza sa evolutivă am întâlnit chist hidatic necomplicat în 89 de cazuri
(55%), iar chist hidatic complicat în 73 de cazuri (45%), din care, la 59 de bolnavi chistul
hidatic a fost rupt în bronşie, iar în 14 cazuri acesta a fost rupt în pleură.
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Fig. 1: Distribuţia cazurilor pe ani
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Fig. 2: Distribuţia cazurilor în funcţie de sex

În majoritatea cazurilor simptomatologia a fost nespecifică; 25 de pacienţi (15,4%) au
fost asimptomatici, descoperirea afecţiunii fiind incidentală (Tabel I).
Tabel I: Simptomatologia pacienţilor cu chist hidatic pulmonar
SIMPTOM
TUSE
EXPECTORAŢIE
DURERE
DISPNEE
FEBRĂ
HEMOPTIZIE
REACŢII ALERGICE
ASIMPTOMATICI

NR.
85
72
45
23
15
21
5
25

%
52,5
44,4
27,8
14,2
9,2
13,0
3,1
15,4

În funcţie de numărul chisturilor şi localizarea acestora am întâlnit:
- chist hidatic unic - 135 de cazuri (83,3%);
- dublu unilateral - 8 cazuri (4,9%);
- dublu bilateral rezolvat prin toracotomii succesive în aceeaşi şedinţă operatorie - 5
cazuri (3%);
- dublu bilateral rezolvat prin toracotomii succesive în şedinţe operatorii separate în
general de un interval de trei săptămâni - 11 cazuri (6,8%);
- chist hidatic triplu - 3 cazuri (1,8%).
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Asocierea chist hidatic pulmonar-chist hidatic hepatic a fost întâlnită la 20 de pacienţi
(12,3%). În trei din aceste cazuri, când localizarea pulmonară a fost pe dreapta şi chistul
hidatic hepatic a fost situat în domul hepatic, s-au rezolvat ambele leziuni în aceeaşi şedinţă
operatorie practicându-se frenotomie dreaptă. În două cazuri s-au practicat incizii separate
(toracotomie şi laparotomie) în aceeaşi şedinţă operatorie, iar în 15 cazuri s-au efectuat
toracotomie şi laparotomie în şedinţe operatorii separate.
Calea de acces a fost adaptată în funcţie de localizarea leziunii:
- toracotomie axilară - 88 de cazuri (54%);
- toracotomie anterolaterală - 50 de cazuri (31%);
- toracotomie posterolaterală - 24 de cazuri (15%).
Metodele de diagnostic au fost cele clasice, în primul rând radiografia toracică de faţă
şi profil care a evidenţiat diagnosticul în 142 de cazuri (87%). De mare ajutor ne-a fost
ecografia transtoracică care a reuşit să stabilească diagnosticul de certitudine în 45 de cazuri
(28%), în special pentru chisturile hidatice periferice şi de dimensiuni semnificative. Din
motive socio-economice, computer-tomografia s-a efectuat într-un număr mic de cazuri (12
pacienţi -7,4%). În opt cazuri (4,9%), diagnosticul a fost elucidat intraoperator.
În ceea ce priveşte tratamentul chirurgical, am utilizat mai multe tehnici, atât în funcţie
de tratarea hidatidei, cât şi de rezolvarea cavităţii restante. Există două mari categorii de
intervenţii chirurgicale în chistul hidatic pulmonar: conservatoare şi radicale. Preferăm
rezolvarea hidatidei prin puncţia chistului, inactivare cu alcool 98°, evacuare rapidă pe ac gros
a conţinutului parazitar, urmată de pneumotomie şi extragerea membranei proligere cu pensa
„en coeur”. În privinţa rezolvării cavităţii restante, în 87 de cazuri (54%), am efectuat
procedeul Dor, care constă în desfiinţarea cavităţii perichistice prin burse succesive (metoda
capitonajului), după sutura fistulelor bronşice.
În 32 de cazuri, am efectuat procedeul Posadas – Cărpinişan, care constă în excizia
marginilor perichistului până la limita de ţesut sănătos lăsându-se restul cavităţii să dreneze în
spaţiul pleural, iar în 4 cazuri am practicat procedeul Geroulanos, care presupune drenajul
concomitent al cavităţii perichistice şi dublu drenaj aspirativ al cavităţii pleurale. În 9 cazuri sa efectuat chistectomie ideală, extrăgându-se un chist hidatic intact, fără puncţionarea
prealabilă a acestuia.
În cadrul procedeelor chirurgicale radicale s-au efectuat: 13 rezecţii atipice, trei
lobectomiii superioare stângi, trei lobectomii inferioare stângi, două lobectomii superioare
drepte, cinci lobectomii inferioare drepte, două lobectomii medii şi două pneumonectomii
stângi. Rezecţia pulmonară este o metodă de rezervă în tratamentul chirurgical al chistului
hidatic pulmonar şi este indicată în chisturi hidatice mari ce videază lobul respectiv (mărime
mai mare de 50% din lob), fistule bronşice mari, supuraţii pulmonare adiacente.
Dintre complicaţiile intra- şi postoperatorii întâlnite amintim:
- trei cazuri de şoc anafilactic intraoperator rezolvate de medicul anestezist prin terapie
adecvată;
- două cazuri de efracţie a chistului în cavitatea pleurală ce a necesitat lavaj abundent cu
apă oxigenată;
- un caz de cheag postoperator ce a necesitat reintervenţie pentru extragerea cheagului şi
controlul hemostazei
Am înregistrat un deces la un pacient de 73 de ani cu tare organice asociate
semnificative şi cu chist hidatic pulmonar bilateral complicat cu hemoptizie.
Ca tratament adjuvant, utilizăm postoperator Albendazol - 800mg/zi, în trei cure de 28
de zile cu pauză de 14 zile între ele, pentru a înlătura eventualele recidive şi diseminări
secundare.
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CAZURI CLINICE
Obs. 1: I.G., 28 de ani, sex masculin cu diagnosticul de Chist hidatic pulmonar lob
inferior drept (LID) complicat – rupt şi evacuat (Fig. 3).

Fig. 3: Examen radiologic de CHP lob inferior drept evacuat

S-a intervenit chirurgical şi s-a practicat lobectomie inferioară dreaptă (Fig. 4).
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă (Fig. 5).

Fig. 4: Aspectul CHP din LID, pneumotomie cu evacuarea
membranei hidatice, membrana hidatică

Fig. 5: Aspect radiologic postoperator:

Obs. 2: S.R., 47 ani, sex feminin,
computerizată cu Chist hidatic diafragmatic
hidatic pulmonar stâng (Fig. 6).
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Fig. 6: Aspect radiologic şi CT

S-a intervenit chirurgical seriat: prima intervenţie chirurgicală – decorticare pleuropulmonară dreaptă, cura chistului diafragmatic drept, iar a doua intervenţie – cura chirurgicală
a CHP stâng (Fig. 7, 8)

a

b

c

d
Fig. 7: a) plămân drept colabat în hil cu depozite de fibrină masive, b) membrana
hidatică extrasă din orificiul diafragmatic, c) cavitate perichistică diafragmatică,
d) aspect radiologic după prima operaţie
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a

b

c
Fig. 8: a) chist hidatic pulmonar lob inferior stâng; b) pneumotomie cu
extragerea membranei hidatice; c) aspectul cavităţii perichistice

DISCUŢII
Tratamentul actual al chistului hidatic pulmonar este chirurgical,cu excizia completă a
chistului şi cu prezervare maximă de parenchim [2].
Procedeele chirurgicale pentru tratarea chistului hidatic pulmonar sunt conservatoare
şi radicale.
Am preferat rezolvarea hidatidei în majoritatea cazurilor prin procedeul de puncţie a
chistului, inactivare cu alcool 98°, urmată de pneumotomie şi extragerea membranei proligere
cu pensa „en coeur”.
În ceea ce priveşte rezolvarea cavităţii restante, am utilizat numeroase procedee în
funcţie de caracteristicile anatomo-patologice şi topografice ale chistului. Cel mai frecvent am
folosit desfiinţarea cavităţii perichistice prin burse succesive etajate (procedeu Dor) în 87 de
cazuri. Procedeul Posadas-Cărpinişan, care constă în excizia marginilor perichistului până la
limita cu ţesutul sănătos şi se lasă cavitatea astfel aplatizată liberă în cavitatea pleurală în 32
de cazuri. Procedeul Geroulanos, care presupune drenajul concomitent al cavităţii perichistice
cu un tub subţire şi al cavităţii pleurale (drenaj dublu) l-am practicat în 4 cazuri. Chistectomia
ideală, cu extragerea intactă a hidatidei am practicat-o în 8 cazuri. Evacuarea chistului prin
puncţie, urmată de inactivare şi extragerea membranei hidatice este un procedeu mai sigur
decât chistectomia ideală şi diseminarea bolii este mult mai rar întâlnită [3].
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Chistectomia urmată de capitonaj este tratamentul de elecţie, rezecţia pulmonară fiind
necesară când ţesutul pulmonar este distrus prin mărimea chistului sau când ţesutul pulmonar
perichistic este supurat [4].
Procedeele radicale de rezecţie pulmonară le-am practicat în chisturile hidatice
complicate, supurate, cu pioscleroza parenchimului pulmonar. De asemenea, în chisturile
hidatice mari, care depăşesc 50% din volumul lobului respectiv, în chistul hidatic al lobului
mediu, în chisturile cu fistule bronşice numeroase şi mari. Am efectuat 13 „wedge resection”,
15 lobectomii şi 2 pneumonectomii.
În chistul hidatic pulmonar bilateral este indicată sternotomia mediană, cu rezolvarea
ambelor chisturi într-o singură şedinţă operatorie, iar la pacienţii cu chist hidatic pulmonar
drept şi chist hidatic de dom hepatic, este indicat abordul transdiafragmatic al chistului
hepatic, cum am procedat şi noi la 3 pacienţi [5].
Tratamentul chirurgical rămâne terapia de elecţie pentru chistul hidatic pulmonar, iar
Albendazolul este folosit postoperator pentru a preveni eventualele recăderi. De asemenea,
Albendazolul mai este utilizat în cazurile când tratamentul chirurgical este contraindicat sau
când chisturile hidatice sunt prea numeroase.
Procedeele chirurgicale pentru chist hidatic au o morbiditate cuprinsă între 0-13% şi o
mortalitate 0-5%. Qian (1988) a raportat o mortalitate de 0,6 % la 807 pacienţi, Dogan (1989)
o mortalitate de 1,7% la 1055 pacienţi, iar Thameur (2000) a raportat o mortalitate de 0,78%.
În statistica noastra mortalitatea a fost de 0,61% la 162 de pacienti [6].
CONCLUZII
Chistul hidatic pulmonar evoluează mult timp asimptomatic sau cu simptome
nespecifice.
Diagnosticul precoce este foarte important ţinând cont de evoluţia şi prognosticul
acestei boli.
Tratamentul medical antiparazitar (Albendazol) este indicat postoperator.
Rezecţia pulmonară este o metodă de rezervă în tratamentul chirurgical al chistului
hidatic pulmonar
Indicaţia operatorie este absolută, tehnica operatorie alegându-se în funcţie de
caracteristicile fiecărui caz în parte.
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LIPOMATOZA SIMETRICĂ BENIGNĂ
- SINDROMUL LAUNOIS-BENSAUDE SAU BOALA MADELUNG D. Gogălniceanu , Daniela Trandafir, Violeta Trandafir
Departamentul de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
BENIGN SYMMETRIC LIPOMATOSIS - LAUNOIS-BENSAUDE SYNDROME OR MADELUNG'S
DISEASE (Abstract): Benign symmetric lipomatosis (BSL) is a rare proliferative disorder of the adipose tissue,
characterized by symmetrical fat deposits, predominantly in the neck and shoulder area, upper back and arms. A
classification in three types according to the distribution of the pathological fatty was proposed by Donhauser
(1991): type 1 (localized cervical fat proliferation); type 2 (pseudoathletic type); type 3 (gynecoid type).
METHODS: This study contains the analyse of a lot of ten patients with BSL, which were treated in our
department between 1994 - 2004. The followed parameters were: sex, age, heredo-collateral antecedents,
associated organic diseases, the motivation of medical addressability, the sites of first lesions, the length of
evolution before the admission, methods for diagnosis, number of surgical sessions necessary to extirpation of
fat deposits, the results of the periodic follow-up examination. RESULTS: The followed patients with BSL were
treated by surgery (extirpation of the inaesthetical cervical fat masses): one surgical session (8 cases); two
sessions (2 cases). The follow-up examinations (clinical and laboratory tests) were accomplished at 3 months, 6
months, 1 year and 3 years (meanly regarding local recurrence). 8 cases: good results; 1 case: the associate
peripheral neuropathy due to alcohol abuse made worse; 1 case: in course of pursuit. Recurrence at the site of
surgery was not detected in any of the follow-up subjects. All of the patients were satisfied with the surgical
result. CONCLUSIONS: The elective treatment in BSL is surgical, by extirpation of the lipomatous masses; a
satisfactory, lasting result can be expected only after the most radical possible extirpation (not only for cosmetic
intentions). Our study doesn't take down any local recurrence after the wide extirpations of the cervical
disfigurement fat deposits (sometimes was necessary concomitent extirpation of the infiltrative structures parotidectomy or submaxillectomy ).
KEY WORDS: MADELUNG' S DISEASE, MULTIPLE SYMMETRIC LIPOMATOSIS, BENIGN
SYMMETRIC LIPOMATOSIS, SURGICAL TREATMENT IN BSL.
Corespondenţă: Prof. Dr. D. Gogălniceanu, Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, Spitalul „Sf. Spiridon”
Iaşi, bd. Independenţei nr. 1, 700111, Iaşi, România

INTRODUCERE
Lipomatoza simetrică benignă, boala Madelung, adenolipomatoza Launois- Bensaude,
sindromul Brodie, boala Buschke, lipomatoza simetrică multiplă cu predominanţă cervicală,
gâtul gras - sunt doar câteva dintre sinonimele întâlnite în literatură când se discută despre
lipomatoza simetrică cervico-facială.
Primele consemnări au fost făcute de B.C. Brodie (1846) respectiv Otto W. Madelung
(1888) dar, indiscutabil, descrierea clasică a maladiei rămâne ataşată de numele medicilor
francezi P.E. Launois şi R. Bensaude, care, în 1898, au publicat un studiu rezultat în urma
analizei minuţioase a 65 cazuri.
Ujpal şi Nemeth (2001) au investigat literatura medicală internaţională din perioada
1981 - 2000, descoperind 190 publicaţii având ca subiect lipomatoza simetrică Launois Bensaude, reflectându-se astfel aspectul de maladie (metabolică) rară şi, din păcate, încă puţin
cunoscută de mulţi clinicieni [1].
Boala afectează în general bărbaţi între 30 - 60 ani, raportul bărbaţi / femei variind
între 15/1 - 30/1, cea mai largă răspândire fiind consemnată în ţările mediteraneene şi
remarcându-se adesea în antecedente un consum etanolic cronic.
Lipomatoza simetrică multiplă se caracterizează prin prezenţa unor mase adipoase de
mari dimensiuni, puţin circumscrise, de consistenţă moale, nedureroase, dezvoltate progresiv
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în ţesutul subcutanat şi localizate simetric în variate părţi ale corpului (dar în principal la
nivelul regiunii cervicale), tabloul clinic fiind adesea elocvent pentru susţinerea
diagnosticului. Masele lipomatoase au un contur difuz, nu există o capsulă limitantă şi
prezintă adesea în evoluţie caracter de infiltrare a planurilor vecine. Aspectul histologic este
de ţesut gras normal iar posibilitatea transformărilor maligne este excepţională. Totuşi, Tizian,
1983, a semnalat un sarcom intramixoid dezvoltat dintr-o lipomatoză simetrică benignă iar
Durand, 1973, a publicat un caz de liposarcom cu aceeaşi origine adipoasă benignă [2,3].
Tratamentul de elecţie al acestei maladii este cel chirurgical, de extirpare a ţesutului
lipomatos, cu menţiunea că, aspectul său infiltrativ difuz împiedică uneori îndepărtarea lui
completă, făcând ca beneficiile cosmetice şi funcţionale ale actului chirurgical să fie
temporare.
OBIECTIVE
Autorii şi-au propus o analiză a unui lot de 10 pacienţi diagnosticaţi în Clinica
Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială Iaşi cu lipomatoză simetrică multiplă, într-o perioadă de 10
ani (1994 - 2004), la care s-au efectuat intervenţii de extirpare (cu intenţie de radicalitate) a
maselor lipomatoase, urmărindu-se la distanţă rezultatele estetice, funcţionale, psihice dar şi
potenţialul de recidivă al acestor tumori slab încapsulate.
MATERIAL ŞI METODĂ
În Clinica Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială Iaşi, în perioada 1994-2004, au fost
internaţi şi trataţi 75 pacienţi prezentând tumori lipomatoase benigne (23,4% din totalul
tumorilor benigne de părţi moi din aceeaşi perioadă) dintre care 10 pacienţi cu diagnosticul
„Lipomatoză simetrică cervico-facială” (13,3% din tumorile lipomatoase benigne cervicofaciale). Parametrii urmăriţi de autori în studiul retrospectiv au fost: sexul, vârsta,
antecedentele heredo-colaterale, tarele organice asociate, motivaţia adresabilităţii, regiunile
iniţiale de localizare a maselor adipoase, durata evoluţiei până în momentul internării,
metodele de diagnosticare, numărul de şedinţe operatorii necesare pentru extirparea
depozitelor de grăsime, rezultatele controalelor periodice.
Prezentăm sintetic rezultatele acestei analize în Tabelul I.
În continuare descriem două cazuri clinice din totalul celor 10 urmărite:
Obs. 1: Pacientul U.I., 49 ani, cu domiciliul în judeţul Neamţ, se internează în
serviciul nostru în februarie 2004 şi este diagnosticat prin coroborarea datelor clinice,
biologice şi imagistice cu: 1) Lipomatoză simetrică multiplă cu predominanţă cervicală; 2)
Hipertensiune arterială stadiul II; 3) Hipercolesterolemie; 4) Steatoză hepatică etanolică.
S-a efectuat (într-o singură şedinţă operatorie) extirparea maselor lipomatoase
submento-submandibular bilateral, cervical anterior şi supraclavicular bilateral, conservânduse integritatea glandelor submandibulare. Masa totală a ţesutului adipos îndepărtat a fost de
1200 g iar examenul histopatologic a confirmat un aspect de ţesut adipos matur normal.
Controalele clinice la 3 şi respectiv 6 luni postoperator nu au consemnat recidivă locală,
apreciindu-se un rezultat bun din punct de vedere morfologic, funcţional şi psihic. (Fig. 1)
Obs. 2: Pacientul F.P., 59 ani, domiciliat în Oneşti, jud. Bacău, consumator cronic de
etanol, s-a internat în clinica noastră în martie 2001 pentru mase de ţesut adipos
laterocervicale bilaterale, cervicale anterioare şi posterioare extinse spre regiunea occipitală,
maseterină bilateral, deasupra omoplaţilor şi suprasternal, cu dimensiuni gigante, antrenând
disfuncţie respiratorie prin compresiune. Însumarea datelor clinice şi paraclinice a
concluzionat: 1) Lipomatoză simetrică benignă Launois-Bensaude; 2) Steatoză hepatică
etanolică.
Intervenţia chirurgicală de extirpare a maselor lipomatoase submento-submandibular
şi laterocervical bilateral, efectuată de asemenea laborios, a inclus de această dată şi
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submaxilectomia bilaterală (datorită infiltrării glandelor submandibulare cu ţesut adipos).
Evoluţia postoperatorie a fost bună iar controalele periodice efectuate la 3 luni, 6 luni, 1 an, 2
ani de la intervenţia chirurgicală nu au evidenţiat recidivă locală sau modificarea statusului
metabolic. (Fig. 2)
Tabelul I: Analiza lotului studiat
parametru
SEX
VÂRSTĂ
ANTECEDENTE
HEREDO COLATERALE

COMORBIDITĂŢI

MOTIVAŢIA
ADRESABILITĂŢII
DEBUT

TIPURI CLINICE
DIAGNOSTIC
NR. OPERAŢII
TRATAMENT

detalii
masculin
feminin
31 - 40 ani
41 - 50 ani
51 - 60 ani
diabet zaharat
obezitate
HTA
gută
diabet zaharat
obezitate
HTA
gută
dislipidemii
neuropatii
steatoză hepatică
etanolism cronic
estetică
tulburări respiratorii
cervical
cervical + occipital
cervical + parotidian
cervical + occipital + parotidian
cervical + alte localizări
1 DONHAUSER
( 1 + 2 ) DONHAUSER
clinic + bioumoral
clinic + bioumoral + imagistic
1
2 sau mai multe
extirpare mase adipoase
+ parotidectomii
+ submaxilectomii

nr.cazuri
10
3
4
3
2
4
5
1
3
1
6
1
4
2
7
10
8
2
5
2
1
1
1
5
5
8
2
8
2
5
2
3

REZULTATE
Pacienţii cu lipomatoză simetrică multiplă, care au constituit lotul din prezentul studiu,
au beneficiat de extirparea largă chirurgicală (operaţii cu intenţie de radicalitate) a maselor
adipoase inestetice prezente în segmentul cervical; acest obiectiv s-a realizat într-un timp
operator (8 cazuri) sau în două şedinţe (la interval de 2 ani – 2 cazuri ).
Controalele clinice şi biologice s-au efectuat postoperator la 3 luni, 6 luni, 1 an şi 3 ani
şi au urmărit în principal semne de recidivă locală. Dintre cei 10 pacienţi, 8 s-au prezentat cu
conştiinciozitate la toate controalele periodice, permiţând încadrarea la rezultate bune (clinic
- fără recidivă la locul intervenţiei, biologic - o ameliorare a valorilor gamma-glutamiltranspeptidazei prin scăderea consumului de alcool; menţionăm că unul dintre aceştia a
prezentat o agravare a neuropatiei periferice asociate, necesitând tratament adecvat într-un
serviciu de reumatologie-balneologie). Despre un caz deţinem doar datele controalelor
efectuate la 3 luni şi 6 luni (evoluţie bună), dar nu s-a mai prezentat ulterior, iar unul este în
curs de urmărire.
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DISCUŢII
În funcţie de localizarea anatomică a maselor adipoase, Donhauser (1991) clasifică
lipomatoza simetrică multiplă astfel: gâtul gras Madelung (când depozitele predomină la
nivelul regiunii cervicale) = tipul 1; tipul „pseudoatletic” (exces de ţesut adipos la nivelul
umerilor şi pe faţa posterioară a trunchiului) = tipul 2; tipul ginoid (mase de grăsime la nivelul
şoldurilor) = tipul 3 [4].

Fig. 1: Lipomatoză simetrică multiplă cu predominanţă
cervicală, aspect pre- şi post-operator

Fig. 2: Lipomatoză simetrică benignă Launois-Bensaude, pre- şi post-operator

Etiopatogenia exactă a lipomatozei simetrice multiple rămâne necunoscută. Este
incriminată o perturbare a metabolismului lipidic în care un rol esenţial îl joacă un defect al
lipolizei catecolamin-induse. Acest fapt este susţinut de Kodish şi Alsevar (1974) [5] care au
demonstrat că diferite teste de stimulare şi încărcare (somatotrop seric, cortizol, glucagon,
insulină) realizează oprirea eliberării de acizi graşi liberi din ţesutul lipomatos, ca răspuns la
stimulii fiziologici, în ciuda valorilor normale ale hormonilor lipolitici. Kodish a afirmat că
aceasta se datorează denervării funcţionale a ţesutului adipos bolnav [5]. Investigaţiile
fiziopatologice recente au relevat perturbări ale metabolismului lipidic la nivel mitocondrial
(Klopstock, 1994 [6]); s-au evidenţiat la nivelul fibrelor striate roşii din muşchii subiecţilor cu
lipomatoză simetrică multiplă acumulări patologice subsarcolemale de mitocondrii iar testele
Southern-Blot au relevat deleţii multiple ale ADN-ului mitocondrial.
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Boala Madelung nu este ereditară, deşi au existat cazuri familiale (Enzi, 1984 [7]).
Alte afecţiuni acompaniază adesea lipomatoza simetrică multiplă: leziuni ale
sistemului hipotalamo-hipofizar, boli neuroendocrine, guta, diabetul zaharat, alcoolismul
cronic, neuropatii periferice. Pacienţii HIV 1 pozitivi, care nu au consumat niciodată alcool cu
regularitate, au dezvoltat această maladie după câteva luni de tratament cu inhibitori de
protează (Indinavir sau Lamivudină). Inhibitorii de protează sunt recunoscuţi că influenţează
metabolismul lipidic şi protidic (Fisher, 1998 [8]; Hengel, 1997 [9]; Grunfeld, 1993 [10]).
Această boală are un tablou clinic foarte caracteristic, fără a fi întotdeauna însoţit de acuze
subiective, pacienţii adresându-se consultului medical din raţiuni estetice sau datorită unor
dificultăţi legate de vestimentaţie.
Depozitele adipoase pot fi staţionare ani de zile, dar uneori pot creşte rapid
(Brackenbury, 1997 [11]). Regresiunea spontană apare excepţional, dar dieta în ideea scăderii
ponderale nu este acompaniată de micşorarea acestor leziuni (Zancanaro, 1990 [12]).
Testele de laborator nu includ modificări notabile, dar dacă sunt prezente leziuni
hepatice, atunci rezultatele testelor funcţionale hepatice joacă un rol important în
determinarea prognosticului şi a terapiei. Diagnosticul poate fi stabilit pe baza datelor clinice.
CT, ecografia şi IRM pot fi utile atunci când deformarea cervicală considerabilă cauzată de
masa de grăsime împiedică sau întârzie recunoaşterea altor aspecte patologice care pot apărea
la nivel cervical.
Cei mai mulţi autori consideră că pentru maladia în discuţie, terapia cea mai potrivită
rămâne terapia chirurgicală tradiţională. Un rezultat la distanţă satisfăcător poate fi aşteptat
doar după cea mai radicală (posibilă) extirpare. Când intervenţiile se desfăşoară pe asemenea
tumori neîncapsulate, bogat vascularizate, trebuie avute în vedere sângerările grave şi
dezvoltarea postoperatorie a hematoamelor. Hemoragiile sunt agravate de susceptibilitatea la
sângerare datorată leziunilor hepatice etanolice. Au fost recomandate şi câteva metode
conservatoare de tratament (extracte tiroidiene sau hipofizare, vitamine ). Cea mai mare
speranţă este legată de Salbutamol (Leung, 1987 [13]) care interacţionează lipoliza pe calea
stimulării adrenergice. Nici una dintre aceste metode nu s-a dovedit a fi eficientă. Unii autori
privesc liposucţiunea ca pe o procedură viabilă în această afecţiune (Apesos, 1991 [14];
Basse, 1992 [15]; Darsonval, 1990 [16]; Horl, 1992 [17]). Tehnica subcutanată închisă poate
fi practicată sub anestezie locală. Are avantajul de a feri pacienţii (în majoritate alcoolici
cronici, cu leziuni hepatice şi modificări neurologice) de stresul anesteziei generale. Folosind
liposucţiunea, recidiva poate fi evitată doar dacă extirparea este radicală.
CONCLUZII
Lipomatoza simetrică benignă este o boală metabolică rară, cu depozite de ţesut adipos
slab încapsulate, într-o distribuţie particulară, tabloul clinic fiind adesea înalt sugestiv pentru
diagnostic.
Se poate asocia cu alte afecţiuni, existând (în majoritatea cazurilor) în antecedente un
consum etanolic cronic şi leziuni hepatice secundare, de care depinde prognosticul bolii.
Tratamentul de elecţie este cel chirurgical, de extirpare a maselor lipomatoase,
subliniindu-se necesitatea intervenţiilor radicale (şi nu doar de cosmetizare) pentru prevenirea
recidivelor.
Studiul nostru nu a consemnat recidive locale după extirpările largi ale depozitelor
adipoase desfigurante cervicale (uneori fiind necesare extirpările concomitente ale unor
structuri infiltrate - parotidectomii, submaxilectomii).
Tratamentele (cu viză patogenică sau simptomatice) bolilor asociate sunt necesare dar
nu influenţează evoluţia maselor lipomatoase.
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SURGICAL RECONSTRUCTION IN SCALP DEFECTS
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SURGICAL RECONSTRUCTION IN SCALP DEFECTS (Abstract): In scalp injuries the choice between use
of a transposition flap, a rotation flap or other types of plasty is most often influenced by the size and nature of
the defect. The study refers to 14 patients with scalp defects operated between 1997-2003, most of them (83%)
after tumour excision. 6 patients needed more than two operations because of tumour relapse. We used for
reconstruction: rotation flaps in 8 cases, transposition flaps in 5 cases, trapezius musculocutaneous flap in 3
situations and free omentum transfer in 3 patients. Tumoral relapse occured in 5 cases, although the initial
excision was correct, including bone whenever necessary and radiotherapy added. Scalp reconstruction may be
difficult in wide defects and need a complex medical team when tumours are involved.
KEY WORDS: SCALP RECONSTRUCTION, SCALP DEFECTS, ROTATION FLAPS, TRANSPOSITION
FLAPS
Corespondenţă: Dr. Camelia Tamaş, Plastic and Reconstructive Surgery Clinic, Emergency Hospital, U.M.P.
Iaşi, G-ral Berthelot Street, No.2, e-mail: camelia_tamas@yahoo.com

INTRODUCTION
The scalp is unique as structure and shape: anatomically, it is described as an organ
based on a rigid, flat aponeurosis and consisting in thick skin, penetrated by hair, nourished
by a rich vascular network, situated in the subcutaneous tissue [1].
Frontalis and occipitalis muscles activate the scalp through a tendinous apparatus,
called galea aponeurotica. The arteries of the scalp originate peripherally and ascend to the
vertex. Thus, the main flaps used in scalp reconstruction have the base peripherally. This rich
vascular network offers the possibility of free flap transfer or scalp replantation.
The size and shape of a scalp defect decides the type of reconstruction flap. Another
important element in pre-op planning is the nature of the defect. If the initial lesion is a
tumour, the wide and deep excision, including bone sometimes, dictates a complex
reconstructive technique. The integrity of the remaining scalp and its area are very important
in choosing the type of the flap for covering the defect.
A large variety of reconstruction techniques has been described as the rich
vascularization of the scalp and its vicinity with wide areas of well-nourished skin (cervical or
back regions) made this possible.
MATERIAL AND METHOD
The paper analyses a number of 14 patients (3 females and 11 males), aged between
37 and 85 years, operated within a period of 6 years (1997-2003). 9 patients were operated for
scalp tumours and 5 cases presented post-injury defects.
We performed pathological examination and CT for all patients, arteriography for 3
patients and MRI in 2 cases.
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In 6 cases we had to perform several reconstructions due to tumoral relapse. 1 female
patient presenting a basal cell carcinoma of the scalp needed a number of 8 operations during
12 years.
All tumoral excisions were performed by the neurosurgeon and respected the safety
limits, regarding both the lateral borders and the anatomical layers. Whenever it was
necessary, the bone was also excised and radiotherapy was added.
In 2 cases the tumor involved dura mater; we replaced this structure with a fascia lata
graft.
As a reconstruction technique we used local flaps whenever the remaining scalp
permitted (8 rotation flaps and 5 transposition flaps) or miocutaneous distant flaps (3
trapezius flaps) when scalp resources were extremely reduced. 3 patients (2 males and 1
female) with several scalp reconstructions for post-tumoral defects needed microsurgery
techniques; in these cases we chose to perform free omentum flaps due to its qualities [2].
All operations were performed under general anaesthesia and the patient`s position on
the operating bed was lateral or prone.

Fig. 2: Omentum flap

Fig. 1: A 78 yo male with a
squamous cell carcinoma

DISCUSSIONS
Scalp defects may be very complex and difficult to reconstruct, especially in posttumoral status.
Regarding our cases with post-injury defects, usually the remaining scalp was wide
enough and its vascular network allowed a good reconstruction using local flaps.
One special case needs to be mentioned: a 78 year old male (Fig. 1), who suffered
repeated trauma of the scalp (vertex region) and developed a squamous cell carcinoma within
5 years after the last trauma. Another problem of this patient was the quality of the remaining
scalp: balled and very poor vascularized; we performed an arteriography which indicated a
high level of aterosclerosis, so local flaps were not safe enough. Therefore we used a free
omentum flap transferred (Fig. 2) on external carotid artery (termino-lateral anastomosis), as
temporal artery was not useful [2].
Regarding the patients who presented tumours, the therapy was complex in most of the
cases.
There were 9 cases with scalp tumours: 2 basal cell carcinomas (females), 1 sarcoma
(male, 85 yo) (Fig. 3, 4) and 6 squamous cell carcinomas (males, 45 - 82 yo). 2 patients
developed carcinoma on a post-burning scar and 3 developed this lesion after a severe or
repeated trauma of the scalp.

197

Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

Articole originale

In only one case with scalp tumours (squamous cell carcinoma) bone was not
involved.
All patients presented late for examination and therapy, years after the first
macroscopic lesion was noticed on the scalp; usually the tumour was very big (diameters
between 6 - 12 cm) and therefore it was difficult to excise the tumour respecting oncological
principles.

Fig. 3: A 85 yo male with
scalp sarcoma

Fig. 4: A 85 yo male with scalp sarcoma
after scalp reconstruction

In one case (male, 64 yo) the patient developed a squamous cell carcinoma on a wide
post-burning scar localized in his left temporal region. The tumour penetrated the zygomatic
fossa (Fig. 5) and went through the base of the skull; finally, it reached the brain. We
performed a wide excision, including bone and a segment of dura mater and we replaced
them by fascia lata graft and great omentum free flap. The patient died one month post-op
due to a cerebral embolism.

Fig 5: Squamous cell carcinoma on a wide post-burning scar localized in the left temporal
region. Reconstruction after wide resection by fascia lata graft and great omentum free flap

Another special case is that of a young woman (37 yo when the tumour was first
noticed) who was operated three times in other services. She developed a basal cell carcinoma
in the occipital region. We performed 7 operations during 11 years of evolution because of the
relapses.
The tumoral excision, always performed by the neurosurgeon, respected the safety
margins and included bone during the last four operations. We reconstructed the soft tissues
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using: local rotation flaps (the fourth operation) as the tumour was bigger and thicker,
pedicled myocutaneous (trapezius) flap [3] (Fig. 6) (for the fifth and the sixth operations) and,
finally, free omentum flap. The patient is still alive and during all this time she maintained her
professional activity in the same place. The last relapse penetrated over the dura mater,
covering the superior longitudinal sinus and determined some visual disturbances, which
settled down after the operation. We managed to conserve dura mater and protected this
structure with a fascia lata graft and great omentum flap.

Fig. 6: Reconstruction with pedicled myocutaneous (trapezius) flap

We noted one small skin necrosis in the case of the second trapezius flap performed
for the reconstruction of the scalp defect (the 37 year old female with occipital basal cell
carcinoma); we managed it with a small skin graft.
The major complication noted was the relapse of the tumour, although we performed
the correct therapy.
CONCLUSIONS
1. Scalp reconstruction depends on the nature and the area of the defect
2. Various reconstruction techniques have been described: local flaps, banana-peel
technique [4], distant myocutaneous flaps, free flaps.
3. The quality of the remaining scalp is decisive for performing a local flap.
4. For tumoral defects the relapses are frequent due to their agressivity or late
presentation of the patients
5. Scalp reconstruction may be difficult in wide defects and need a complex medical
team when tumours are involved.
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ISCHAEMIC COLITIS. CASE REPORT (Abstract): Background. Ischemic colitis is very rare in our country;
there are difficulties in diagnosis and surgical treatment, and the late diagnosis in advanced cases causes a high
rate of fatalities. Case. A 73-year old woman was presented with melena, diffuse abdominal pain, nausea and
vomiting. Laboratory evaluation revealed a WBC of 20,900/mm3, blood glucose level of 194 mg/dl, without
other abnormalities. Plain abdominal radiography and abdominal ultrasound were normal. Emergency
exploratory laparotomy revealed a rubbery hard colon, without the normal aspect of haustrations, feeling like a
parenchimatous organ, from the left colic angle to the recto-sigmoid junction. The dissection of the origin of the
inferior mesenteric artery proved its complete thrombosis. We performed a left colectomy with terminal
colostomy on the transverse colon. Postoperative course was uneventful. Nine months after the first operation,
we restored the continuity of the digestive tract by a colo-rectal anastomosis, without any problems.
KEY WORDS: ISCHEMIC COLITIS
Corespondenţă: Dr. Cristian Lupaşcu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1,
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INTRODUCERE
Scăderea irigaţiei arteriale la nivelul colonului poate avea urmări care variază de la
leziuni complet reversibile, decelabile doar microscopic, până la necroza ischemică totală a
peretelui colic. Printre factorii predispozanţi citaţi în literatură se numără vârsta înaintată,
ateroscleroza cu diversele ei manifestări, tromboza sau embolia arterei mezenterice inferioare,
ligatura sa iatrogenă, insuficienţa sau aritmiile cardiace, intervenţiile chirurgicale pentru
anevrisme ale aortei abdominale, şunt aorto-iliac, administrarea de vasopresină, cocaină,
contraceptive orale etc. [1,2].
Prin raritatea lor, cazurile de acest tip sunt mai puţin familiare chirurgilor, iar
dificultăţile de diagnostic în urgenţă cresc riscul neadoptării unei conduite terapeutice
adecvate şi rapide, cu consecinţe tragice pentru pacient. Din aceste motive am considerat utilă
prezentarea unui caz de colită ischemică din experienţa clinicii noastre.
PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta M.E., în vârstă de 73 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primire a Urgenţelor
a Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi cu melenă, dureri abdominale difuze, greaţă şi vărsături
alimentare. Debutul durerilor abdominale a fost descris cu aproximativ 7 zile în urmă, iniţial
predominant în fosa iliacă stângă şi periombilical, ulterior cu tendinţă la extindere în întreg
abdomenul; în ultimele 3 zile, durerile se accentuează şi se asociază cu greaţă şi vărsături
alimentare. Pacienta era diagnosticată anterior cu cardiopatie ischemică cronică dureroasă şi
hipertensiune arterială, pentru care se află sub un tratament sporadic şi pe care nu îl poate
preciza.
Examenul local a evidenţiat un abdomen destins simetric de volum, care participă la
mişcările respiratorii, dureros difuz spontan şi la palpare, cu intensitate maximă în flancul şi
fosa iliacă stângă. Examenul digital rectal evidenţiază melenă, fără leziuni decelabile la nivel
ano-rectal inferior.
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Explorările de laborator au arătat glicemie – 194 mg/dl (pacienta nu se cunoştea
diabetică anterior internării), leucocitoză (20.900 leucocite/mm3), valori normale ale
hemogramei şi restului analizelor biochimice. Radiografia abdominală simplă a arătat absenţa
nivelurilor hidro-aerice, iar ecografia abdominală nu a decelat elemente patologice.
S-a intervenit chirurgical în urgenţă pe cale mediană supra- şi subombilicală;
intraoperator am constatat aspect de cordon dur cu diametrul de aproximativ 4 cm, elastic şi
cu haustre şterse la nivelul colonului, începând de la nivelul unghiului stâng şi până în
vecinătatea joncţiunii recto-sigmoidiene. Pe baza experienţei personale anterioare (un caz de
colită ischemică apărută după un stent la un pacient cu anevrism de aortă, anterior
asimptomatic) şi a identificării trombozei arterei mezenterice inferioare disecate la origine,
am stabilit diagnosticul de colită ischemică (Fig. 1) şi am efectuat o hemicolectomie stângă cu
anus terminal pe colonul transvers.
La deschiderea piesei de exereză am constatat leziuni ischemice cu aspect cronic
pornind de la mucoasă, fără interesarea în întregime a peretelui colic. Am remarcat zonele de
tranziţie proximală şi distală (Fig. 2) între regiunile de aspect normal (vascularizate de ramuri
arteriale cu alte origini decât artera mezenterică inferioară) şi regiunea colonului descendent şi
sigmoid, unde leziunile erau cel mai evidente.

Fig. 1: Aspect al piesei de rezecţie

Examenul anatomo-patologic a arătat fragmente colice cu zone întinse de necroză
hemoragică totală a mucoasei, hemoragii şi edem masiv, cu tromboze venoase în submucoasă,
precum şi infiltrat inflamator polimorf difuz în întreg peretele, cu depozite fibrino-hemoragice
la seroasă.
Evoluţia postoperatorie a fost lent favorabilă, cu reluarea tardivă a tranzitului intestinal
datorită impactării colonului proximal cu fecaloame ce au fost extrase digital prin colostomie.
La 9 luni de la prima intervenţie, am restabilit continuitatea tubului digestiv printr-o
anastomoză colo-rectală termino-terminală.
DISCUŢII
Patogenia acestei boli, atunci când apariţia ei nu este cauzată de ocluzia arterei
mezenterice inferioare, este insuficient cunoscută. Mucoasa colică devine edematoasă iar
colonoscopia poate arăta zone hemoragice mucoase însoţite şi de ulceraţii. În cazurile uşoare,
seroasa colonului poate apărea nemodificată, iar în formele severe se ajunge la gangrenă de
perete colic. De obicei, arteriografia selectivă nu evidenţiază o leziune vasculară specifică
sugerând faptul că este vorba de o leziune ce se manifestă la nivelul microcirculaţiei colonice.
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Cel mai frecvent este afectat unghiul colic stâng al colonului, probabil datorită faptului că
aceasta reprezintă o zonă periferică atât pentru artera mezenterică superioară, cât şi pentru cea
inferioară.

A

B
Fig. 2 A - zona de tranziţie proximală; B – zona de tranziţie distală

Tratamentul depinde de severitatea ischemiei. La pacienţii ce au dureri abdominale
moderate, leucocitoză minimă sau subfebrilităţi, pacientul va fi atent urmărit şi va beneficia
de un tratament conservator, inclusiv antibiotice. În cazurile severe, peretele colic este
îngroşat şi se poate ajunge la necroză, cu dureri abdominale intense, peritonită şi sepsis sever.
În acest caz, celiotomia se impune de urgenţă, cu rezecţia intestinului ischemic şi colostomie
sau ileostomie. La acest grup de pacienţi, morbiditatea şi mortalitate sunt ridicate.
CONCLUZII
Colita ischemică este o afecţiune rară în ţara noastră, cu tablou clinic înşelător,
diagnostic preoperator extrem de dificil în condiţii de urgenţă (când explorarea endoscopică a
unui colon nepregătit nu este posibilă) şi chiar cu dificultăţi semnificative de diagnostic
intraoperator pentru un chirurg neavizat.
Cheia succesului în tratamentul colitei ischemice este cunoaşterea existenţei acestei
entităţi, evocarea sa în cadrul diagnosticului diferenţial al sindroamelor dureroase abdominale
ale vârstnicului sau în prezenţa unuia dintre factorii predispozanţi, precum şi intervenţia
chirurgicală de urgenţă pentru rezecţia segmentelor colice necrozate [3,4].
Neprezentarea în timp util la medic, precum şi nerecunoaşterea gravităţii semnelor
clinice, cu întârzierea diagnosticului pot duce la sepsis sever cu insuficienţă organică multiplă
(MODS), atât prin translocaţia bacteriană masivă şi eliberarea în circulaţie de produşi toxici
de la nivelul colonului ischemic, cât şi prin peritonita stercorală consecutivă gangrenei
peretelui colic, cu evoluţie adesea fatală.
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vomiting. Laboratory evaluation revealed a WBC of 20,900/mm3, blood glucose level of 194 mg/dl, without
other abnormalities. Plain abdominal radiography and abdominal ultrasound were normal. Emergency
exploratory laparotomy revealed a rubbery hard colon, without the normal aspect of haustrations, feeling like a
parenchimatous organ, from the left colic angle to the recto-sigmoid junction. The dissection of the origin of the
inferior mesenteric artery proved its complete thrombosis. We performed a left colectomy with terminal
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we restored the continuity of the digestive tract by a colo-rectal anastomosis, without any problems.
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INTRODUCERE
Scăderea irigaţiei arteriale la nivelul colonului poate avea urmări care variază de la
leziuni complet reversibile, decelabile doar microscopic, până la necroza ischemică totală a
peretelui colic. Printre factorii predispozanţi citaţi în literatură se numără vârsta înaintată,
ateroscleroza cu diversele ei manifestări, tromboza sau embolia arterei mezenterice inferioare,
ligatura sa iatrogenă, insuficienţa sau aritmiile cardiace, intervenţiile chirurgicale pentru
anevrisme ale aortei abdominale, şunt aorto-iliac, administrarea de vasopresină, cocaină,
contraceptive orale etc. [1,2].
Prin raritatea lor, cazurile de acest tip sunt mai puţin familiare chirurgilor, iar
dificultăţile de diagnostic în urgenţă cresc riscul neadoptării unei conduite terapeutice
adecvate şi rapide, cu consecinţe tragice pentru pacient. Din aceste motive am considerat utilă
prezentarea unui caz de colită ischemică din experienţa clinicii noastre.
PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta M.E., în vârstă de 73 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primire a Urgenţelor
a Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi cu melenă, dureri abdominale difuze, greaţă şi vărsături
alimentare. Debutul durerilor abdominale a fost descris cu aproximativ 7 zile în urmă, iniţial
predominant în fosa iliacă stângă şi periombilical, ulterior cu tendinţă la extindere în întreg
abdomenul; în ultimele 3 zile, durerile se accentuează şi se asociază cu greaţă şi vărsături
alimentare. Pacienta era diagnosticată anterior cu cardiopatie ischemică cronică dureroasă şi
hipertensiune arterială, pentru care se află sub un tratament sporadic şi pe care nu îl poate
preciza.
Examenul local a evidenţiat un abdomen destins simetric de volum, care participă la
mişcările respiratorii, dureros difuz spontan şi la palpare, cu intensitate maximă în flancul şi
fosa iliacă stângă. Examenul digital rectal evidenţiază melenă, fără leziuni decelabile la nivel
ano-rectal inferior.
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Explorările de laborator au arătat glicemie – 194 mg/dl (pacienta nu se cunoştea
diabetică anterior internării), leucocitoză (20.900 leucocite/mm3), valori normale ale
hemogramei şi restului analizelor biochimice. Radiografia abdominală simplă a arătat absenţa
nivelurilor hidro-aerice, iar ecografia abdominală nu a decelat elemente patologice.
S-a intervenit chirurgical în urgenţă pe cale mediană supra- şi subombilicală;
intraoperator am constatat aspect de cordon dur cu diametrul de aproximativ 4 cm, elastic şi
cu haustre şterse la nivelul colonului, începând de la nivelul unghiului stâng şi până în
vecinătatea joncţiunii recto-sigmoidiene. Pe baza experienţei personale anterioare (un caz de
colită ischemică apărută după un stent la un pacient cu anevrism de aortă, anterior
asimptomatic) şi a identificării trombozei arterei mezenterice inferioare disecate la origine,
am stabilit diagnosticul de colită ischemică (Fig. 1) şi am efectuat o hemicolectomie stângă cu
anus terminal pe colonul transvers.
La deschiderea piesei de exereză am constatat leziuni ischemice cu aspect cronic
pornind de la mucoasă, fără interesarea în întregime a peretelui colic. Am remarcat zonele de
tranziţie proximală şi distală (Fig. 2) între regiunile de aspect normal (vascularizate de ramuri
arteriale cu alte origini decât artera mezenterică inferioară) şi regiunea colonului descendent şi
sigmoid, unde leziunile erau cel mai evidente.

Fig. 1: Aspect al piesei de rezecţie

Examenul anatomo-patologic a arătat fragmente colice cu zone întinse de necroză
hemoragică totală a mucoasei, hemoragii şi edem masiv, cu tromboze venoase în submucoasă,
precum şi infiltrat inflamator polimorf difuz în întreg peretele, cu depozite fibrino-hemoragice
la seroasă.
Evoluţia postoperatorie a fost lent favorabilă, cu reluarea tardivă a tranzitului intestinal
datorită impactării colonului proximal cu fecaloame ce au fost extrase digital prin colostomie.
La 9 luni de la prima intervenţie, am restabilit continuitatea tubului digestiv printr-o
anastomoză colo-rectală termino-terminală.
DISCUŢII
Patogenia acestei boli, atunci când apariţia ei nu este cauzată de ocluzia arterei
mezenterice inferioare, este insuficient cunoscută. Mucoasa colică devine edematoasă iar
colonoscopia poate arăta zone hemoragice mucoase însoţite şi de ulceraţii. În cazurile uşoare,
seroasa colonului poate apărea nemodificată, iar în formele severe se ajunge la gangrenă de
perete colic. De obicei, arteriografia selectivă nu evidenţiază o leziune vasculară specifică
sugerând faptul că este vorba de o leziune ce se manifestă la nivelul microcirculaţiei colonice.
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Cel mai frecvent este afectat unghiul colic stâng al colonului, probabil datorită faptului că
aceasta reprezintă o zonă periferică atât pentru artera mezenterică superioară, cât şi pentru cea
inferioară.
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B
Fig. 2 A - zona de tranziţie proximală; B – zona de tranziţie distală

Tratamentul depinde de severitatea ischemiei. La pacienţii ce au dureri abdominale
moderate, leucocitoză minimă sau subfebrilităţi, pacientul va fi atent urmărit şi va beneficia
de un tratament conservator, inclusiv antibiotice. În cazurile severe, peretele colic este
îngroşat şi se poate ajunge la necroză, cu dureri abdominale intense, peritonită şi sepsis sever.
În acest caz, celiotomia se impune de urgenţă, cu rezecţia intestinului ischemic şi colostomie
sau ileostomie. La acest grup de pacienţi, morbiditatea şi mortalitate sunt ridicate.
CONCLUZII
Colita ischemică este o afecţiune rară în ţara noastră, cu tablou clinic înşelător,
diagnostic preoperator extrem de dificil în condiţii de urgenţă (când explorarea endoscopică a
unui colon nepregătit nu este posibilă) şi chiar cu dificultăţi semnificative de diagnostic
intraoperator pentru un chirurg neavizat.
Cheia succesului în tratamentul colitei ischemice este cunoaşterea existenţei acestei
entităţi, evocarea sa în cadrul diagnosticului diferenţial al sindroamelor dureroase abdominale
ale vârstnicului sau în prezenţa unuia dintre factorii predispozanţi, precum şi intervenţia
chirurgicală de urgenţă pentru rezecţia segmentelor colice necrozate [3,4].
Neprezentarea în timp util la medic, precum şi nerecunoaşterea gravităţii semnelor
clinice, cu întârzierea diagnosticului pot duce la sepsis sever cu insuficienţă organică multiplă
(MODS), atât prin translocaţia bacteriană masivă şi eliberarea în circulaţie de produşi toxici
de la nivelul colonului ischemic, cât şi prin peritonita stercorală consecutivă gangrenei
peretelui colic, cu evoluţie adesea fatală.
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GIANT UTERINE FIBROMYOMA ASSOCIATED WITH SECONDARY POLYCYTHEMIA. CASE
REPORT (Abstract): Background: Giant uterine fibromyomas are very rare; there are difficulties in diagnosis
and surgical treatment. There is a known association between large uterine fibromyomas and polycythemia.
Case: A 46-year old woman presented with a large lower abdominal mass. Laboratory evaluation revealed a
haemoglobin of 18.3 g/dl and a hematocrit of 51.7%. The ultrasound scan showed a large abdominal mass
arising in the pelvis and with the upper pole at the xiphoid appendix, compressing both ureters. A complex team
of gynecologists and general surgeons performed a total abdominal hysterectomy. Pathology confirmed a uterine
leiomyoma weighing 17.8 kg. Two and six months after operation, the patient was asymptomatic and the
haematological values within normal range.
KEY WORDS: GIANT UTERINE FIBROMYOMA, POLYCYTHEMIA, HYSTERECTOMY
Corespondenţă: Dr. D. Andronic, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 1,
700111

PREZENTAREA CAZULUI:
Pacienta M.E., în vârstă de 46 ani, nefumătoare, s-a internat în Clinica a II-a
Obstetrică Ginecologie Iaşi cu o tumoră voluminoasă ce ocupa pelvisul şi abdomenul în
totalitate, ajungând până sub rebordul costal (Fig. 1).

Fig. 1: Aspect preoperator

Pacienta declară că a remarcat creşterea în volum a abdomenului de aproximativ 4 ani,
iar de 2 luni fenomenele de compresie tumorală au devenit mai evidente: dispnee cu polipnee,
polakiurie, constipaţie. Antecedentele personale fiziologice au fost fără elemente de remarcat,
cu cicluri menstruale normale ca flux şi durată, dar cu dismenoree.
Tumora găsită la palparea abdominală era dură, cu contur boselat şi relativ fixă. La
examenul vaginal digital s-a evidenţiat ascensionarea colului spre anterior, greu abordabil, iar
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fundurile de sac posterior şi cele laterale erau ocupate de formaţiunea care se mobiliza la
deplasarea colului.
Ecografia abdominală a indicat o formaţiune tumorală hipoecogenă, neomogenă,
relativ bine delimitată, de foarte mari dimensiuni, cu zone hiperecogene cu semnal Doppler
slab în interior. Formaţiunea tumorală se proiecta de imediat sub stern până în hipogastru, iar
în lateral dintr-un flanc în altul. Anexele erau dificil de vizualizat. S-a constatat absenţa
lichidului liber în cavitatea peritoneală, iar diagnosticul final ecografic a fost cel de fibrom
uterin gigant. Ecografic, ficatul, splina şi colecistul erau normale, iar rinichii prezentau
imagini de hidronefroză grad I bilaterală prin compresie.
Explorările de laborator au arătat un grad de policitemie, cu Hb = 18,3g/dl, Ht =
51,7%; constantele eritrocitare (VEM, CHEM şi HEM) au fost în limite normale.
Coagulograma a prezentat valori normale, ca şi restul analizelor biochimice.
Dat fiind volumul tumoral şi posibilele alte diagnostice diferenţiale (tumori de ovar,
de intestin sau mezenter, retroperitoneale, leiomiosarcom uterin), s-a solicitat formarea unei
echipe mixte operatorii incluzând ginecologi şi chirurg generalist. S-a intervenit chirurgical
practicându-se histerectomie totală (Fig. 2).

Fig. 2 Aspectul intraoperator al formaţiunii

Cantitatea de sânge pierdută intraoperator a fost de circa 1000 ml, necesitând
efectuarea unor transfuzii primele 2 zile postoperator.
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, la 2 luni postoperator valorile Hb şi Ht
revenind la normal, menţinându-se la fel şi la controlul la 6 luni după intervenţie.
Diagnosticul anatomo-patologic al piesei operatorii a fost: nodul fibromatos de
24/20/18 cm, cântărind 17,8 kg, endometru în fază peroliferativă precoce, exocervicită cronică
nespecifică, endocervicită cronică micropapilară, anexe fără modificări.
DISCUŢII
Am prezentat un caz de fibrom uterin gigant care a ridicat probleme de diagnostic
diferenţial clinic şi ecografic datorită volumului tumoral, tumoră asociată cu policitemie
secundară.
Fibroamele uterine gigante sunt cele cu greutatea de peste 11,4 kg, conform definiţiei
citate de Evans şi colab.[1]. Un asemenea fibrom poate apărea ca o tumoră solitară sau ca un
conglomerat de fibroame uterine. În cazul nostru, fibromul a avut dimensiuni de 24 x 20 x 18
cm şi a cântărit 17,8 kg, fiind o formaţiune unică.
Conduita în aceste cazuri constă într-un tratament chirurgical adecvat. Numeroase
dificultăţi tehnice pot apare în evaluarea şi extirparea acestor tumori. Mortalitatea combinată
pre- şi post-operatorie este de aproximativ 15% [1]. O echipă mixtă formată din chirurgi
204

Cazuri clinice

Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

ginecologi şi generalişti, la nevoie şi un plastician, este necesară pentru buna rezolvare a
cazului.
Numărul extrem de mic al cazurilor, cu atât mai mult lipsa raportărilor în literatura
recentă, reflectă şi raritatea acestei patologii.
În cazul prezentat, o altă particularitate o constituie asocierea fibromului cu o
policitemie secundară. Faptul că policitemia a fost indusă de prezenţa fibromului a fost
dovedită de revenirea şi menţinerea hemoglobinei şi a hematocritului la valori normale la
scurt timp după extirparea sa.
În literatură se citează mai multe mecanisme prin care un fibrom gigant ar putea
induce o policitemie secundară:
- Horwitz şi colab. au postulat că eritrocitoza rezultată dintr-un şunt arterio-venos în
interiorul fibromului poate produce hipoxie şi indirect policitemie [2];
- Hertko a sugerat că producţia ectopică de eritropoetină de către tumoră determină
policitemie [3];
- Paranjothy şi colab. au sugerat că tumorile de mari dimensiuni pot compromite
ventilaţia pulmonară, conducând astfel la hipoxie şi creşterea numărului de globule
roşii [4];
- altă ipoteză este că un fibrom uterin voluminos comprimă unul sau ambele uretere,
obstruând fluxul urinar şi crescând astfel producţia renală de eritropoetină. Această
explicaţie este amintită şi de Clark şi colab.[5].
În cazul prezentat, fenomenele de compresie pulmonară şi ureterală au fost evidente,
pacienta internându-se cu dispnee cu polipnee şi cu hidronefroză gradul I bilaterală, care s-au
remis după intervenţia chirurgicală. În ceea ce priveşte eventuala producţie intratumorală de
eritropoetină, această nu a putut fi verificată, neexistând posibilitatea dozării eritropoetinei
circulante înainte şi după operaţie.
CONCLUZII
Fibroamele uterine gigante sunt tumori rare; ele ridică atât probleme de diagnostic
diferenţial în cursul evaluării, cât şi dificultăţi tehnice în cursul extirpării, mortalitatea pre- şi
postoperatorie în literatură fiind de 15%. De aceea, o echipă mixtă cuprinzând chirurgi
generalişti şi ginecologi este necesară.
Fibromul poate induce policitemie secundară prin unul sau mai multe mecanisme:
- şunturi arterio/venoase intratumorale determinând hipoxie;
- producţia intratumorală de eritropoietină;
- compresia pe uretere cu afectarea drenajului urinar şi creşterea producţiei de
eritropoietină;
- compresia pulmonară inducând hipoxie şi deci policitemie.

1.
2.
3.
4.
5.
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JEJUNOSTOMIA
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TECHNIQUE OF JEJUNOSTOMY (Abstract): Feeding difficulties is an important problem of some patients
(postoperative feeding in major interventions, acute pancreatitis etc.). Many of these patients are managed by
jejunostomy. This paper presents the surgical technique for temporary or permanent jejunostomy by laparoscopic
and open approach. Standard technique is Witzel jejunostomy but in some cases it is indicated other types of
interventions: Stamm, Liffmann, Albert or Roux jejunostomy. It is also presented postoperative complications.
Jejunostomy is a safe and effective procedure for enteral feeding but this operation has some „critical technique
points”.
KEY WORDS: JEJUNOSTOMY, LAPAROSCOPIC PROCEDURES, TEMPORARY OR PERMANENT
JEJUNOSTOMY
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DEFINIŢIE
Jejunostomia este actul chirurgical prin care se stabileşte o comunicare între lumenul unei
anse jejunale şi exterior, cu scopul introducerii alimentelor/preparatelor de nutriţie enterală sau
evacuării conţinutului intestinal.
ISTORIC
Jejunostomia a fost recomandată pentru prima dată de Fuhr şi Wisener, în 1886. Prima
jejunostomie definitivă a fost realizată de Surmay încă din secolul XIX, pentru un bolnav cu
neoplasm gastric inoperabil, dar fără succes. Primele jejunostomii realizate cu succes au fost
practicate de Stamm, Marwedel şi Witzel [1].
OBIECTIVE, PRINCIPII
Jejunostomia are drept scop asigurarea alimentării unui bolnav în condiţiile în care
continuitatea tubul digestiv este întreruptă deasupra unghiului duodeno-jejunal. Pentru a
corespunde acestui scop, orificiul de jejunostomie trebuie să fie suficient de larg pentru a permite
introducerea unui cateter special pentru alimente lichide şi semilichide şi, totodată, etanş, pentru
a preveni refluxul către exterior. O defecţiune cât de mică poate expune fie la riscul de
contaminare a cavităţii peritoneale, fie la leziuni corozive cutanate. Intervenţia trebuie să fie
simplă şi rapidă deoarece se efectuează pe bolnavi denutriţi, taraţi. Jejunostomia trebuie să
respecte libertatea de tranzit a intestinului subţire, deci să nu comporte un risc ocluziv prin
micşorarea lumenului sau prin torsiune. Jejunostomia trebuie să poată fi suprimată uşor când nu
mai este necesară [1-3].
INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAŢII
Jejunostomia este utilizată pentru decompresiunea intestinului subţire sau drenaj (în
obstrucţiile intestinului subţire şi fistule) şi pentru alimentare.
Jejunostomia reprezintă calea ideală de administrare a unui suport nutriţional în leziunile
situate deasupra unghiului duodeno-jejunal, în condiţiile în care tractul digestiv subjacent este
funcţional. Avantajele jejunostomiei de alimentare constau în absenţa complicaţiilor parietale,
incidenţa mai scăzută a greţurilor, vărsăturilor, eructaţiilor şi, mai ales, a aspiraţiei traheale la
bolnavii vârstnici cu leziuni neurologice bulbare.
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Jejunostomia este utilizată pentru alimentarea bolnavilor denutriţi, înainte sau după o
intervenţie chirurgicală majoră. Jejunostomia este indicată în fistulele digestive înalte
postoperatorii, survenite după anastomoză eso-gastrică sau eso-jejunală, în fistulele duodenale cu
debit mare şi în fistulele gastro-jejunale atunci când, din motive locale sau generale, nu se poate
interveni chirurgical pentru rezolvarea lor.
Stenoza gastrică postcaustică, ca leziune izolată sau concomitentă unei leziuni
esofagiene, constituie o indicaţie pentru jejunostomie atunci când trebuie să se asigure nutriţia
bolnavului pe o perioadă de 2-3 luni, interval în care leziunile se stabilizează.
În condiţiile administrării unei alimentaţii enterale permanente, cu debit controlat, cu
ajutorul unor pompe şi prepararea unor soluţii de alimentare eficiente, sfera indicaţiilor
jejunostomiei s-a lărgit şi la stările caşectice, cu pierdere ponderală peste 20% din greutatea
iniţială, într-un interval mai mic de 6 luni [3].
Jejunostomia poate fi definitivă (în leziunile obstructive neoplazice gastrice sau
duodenale inextirpabile) sau temporară (la pacienţii politraumatizaţi, cu malnutriţie severă sau
care urmează să fie supuşi unei intervenţii chirurgicale majore, în fistulele digestive înalte) [3].
PREGĂTIREA PREOPERATORIE, ANESTEZIE, INSTRUMENTAR,
DISPOZITIV OPERATOR
Pregătirea preoperatorie este comună intervenţiilor abdominale mijlocii. Este necesară
obţinerea consimţământului informat al pacientului, corectarea tarelor, pregătire locală riguroasă
(raderea şi antiseptizarea tegumentelor etc.). Se poate folosi anestezia locală, rahidiană sau
generală în funcţie de starea generală a bolnavului. Anestezia generală permite o bună explorare
chirugicală. Instrumentarul este cel comun intervenţiilor abdominale mijlocii. Este necesar un
cateter special pentru jejunostomie sau o trusă specială de jejunostomie pentru abordul
laparoscopic. Bolnavul este aşezat în decubit dorsal. Operatorul stă la dreapta bolnavului cu un
ajutor în faţa sa [4,5].

Fig. 1 Jejunostomie Witzel: A. realizarea bursei cu fir neresorbabil pe marginea antimezenterică;
B. trecerea firelor care vor realiza tunelizarea cateterului de jejunostomie [4]

TEHNICA OPERATORIE
Intervenţia tip este jejunostomia Witzel.
Se practică laparotomie paramediană stângă juxtaombilicală. Se explorează cavitatea
peritoneală şi se apreciază indicaţia pentru jejunostomie.
Se identifică prima ansă jejunală pe flancul stâng al coloanei vertebrale, sub mezocolonul
transvers (prima ansă mobilă după unghiul duodeno-jejunal). Se exteriorizează ansa la 25-30 cm
de unghiul duodeno-jejunal şi, pe marginea antimezenterică, se creează o breşă prin care se
introduce un cateter special de jejunostomie sau un cateter de calibru 10-12 Ch.
În jurul jejunostomei se realizează o bursă cu diametrul de 1,5 cm (Fig. 1 A). După
introducerea sondei şi strângerea bursei, pentru a preîntâmpina ieşirea accidentală a cateterului,
acesta poate fi fixat suplimentar cu un fir de Vicryl cu resorbţie lentă. Cateterul de jejunostomie
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se aşează de jos în sus pe marginea antimezenterică şi pe o întindere de 4-5 cm se acoperă cu
ajutorul unor fire separate de aţă realizând o tunelizare (Fig. 1 B).
Această tunelizare poate reduce calibrul intestinal şi determină tulburări de tranzit ce pot
fi prevenite utilizând o sondă sub 12 Ch, iar la realizarea tunelului se va încărca din peretele
intestinal doar minimum necesar pentru a acoperi cateterul. Sonda este exteriorizată la polul
superior al plăgii operatorii, iar ansa stomizată este fixată la peretele abdominal prin 4-5 fire
separate seromusculoaponevrotice (Fig. 2). Se închide peretele abdominal în straturi anatomice.

Fig. 2 Jejunostomie Witzel: A. introducerea cateterului de jejunostomie; B. terminarea tunelizării;
C. scoaterea cateterului prin contraincizie şi fixarea ansei la perete [4]

Tunelul în peretele jejunal se poate realiza cu ajutorul unui trocar special (Fig. 3).

Fig. 3 Jejunostomie cu tunelizare cu un trocar special introdus între planurile peretelui jejunal
(adaptat după Sabiston D.C.[8])

VARIANTE TEHNICE
Jejunostomia Stamm
Printr-o celiotomie mediană supraombilicală se exteriorizează prima ansă jejunală. Se
creează o bursă pe marginea liberă a ansei, la circa 25 cm de unghiul duodeno-jejunal, în
mijlocul căreia se practică un punct de enterotomie, atât cât să permită introducerea unui tub de
jejunostomie nr. 14-16 Ch.
Sonda se introduce distal în intestin, pe distanţă de 10 cm şi se fixează prin strângerea
firului de bursă. Se realizează a doua bursă şi, prin înfundarea uşoară a sondei, se strânge firul de
bursă. Printr-o contraincizie paramediană stângă se exteriorizează sonda de jejunostomie şi se
fixează cu un fir de aţă la piele. Prin laparotomia iniţială se fixează ansa stomizată cu fire
separate la peretele anterior al abdomenului în vecinătatea orificiului de exteriorizare a sondei
(Fig. 4).
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Jejunostomia cu dublă şicană – procedeul Liffmann
Se practică o mică laparotomie transversală paramediană stângă prin care se
exteriorizează prima ansă jejunală. La circa 15 cm de unghiul duodeno-jejunal, pe marginea
liberă a ansei se practică o mică bursă, în peretele jejunal, în centrul căreia se realizează un
orificiu de enterotomie prin care se introduce un cateter nr. 8 Ch, care se tunelizează pe o
distanţă de 3-4 cm după metoda Witzel. Tubul este exteriorizat printr-un traiect în şicană (în
baionetă) în peretele abdominal. Dubla tunelizare evită refluxul permiţând utilizarea
jejunostomiei timp îndelungat (Fig. 5).

Fig. 4 Jejunostomie Stamm: A. efectuarea primei burse de înfundare şi introducerea cateterului;
B. efectuarea celei de a doua burse; C. exteriorizarea cateterului prin contraincizie şi fixarea
ansei la peritoneul parietal [5]

Fig. 5 Jejunostomie Liffmann cu dublă şicană parietală [5]

Jejunostomia laparoscopică
În literatură sunt descrise mai multe metode de jejunostomie laparoscopică. Cea mai
simplă metodă utilizează pentru jejunostomie un tub în „T” cu care se ancorează intestinul la
peretele abdominal anterior eliminând sutura laparoscopică.
Pregătirea preoperatorie este aceeaşi ca pentru gastrostomia laparoscopică. Tehnica se
realizează cu anestezie generală, regională sau locală. Pentru antibioprofilaxie se administreză o
cefalosporină de prima generaţie. Pacientul este aşezat în poziţie Fowler, în semidecubit lateral
drept, astfel încât intestinul subţire să cadă în dreapta ligamentului Treitz. Chirurgul stă la
dreapta pacientului, cu un asistent în faţa sa.
Se plasează un cateter Foley şi o sondă naso-gastrică, ultima fiind utilă pentru insuflarea
stomacului şi a jejunului proximal şi pentru a facilita plasarea tuburilor în T şi a cateterului de
jejunostomie. Se evacuează stomacul şi se instituie pneumoperitoneul. Se introduce subombilical
un trocar de 10 mm pentru un laparoscop cu vedere laterală la 30°; două trocare de 5 mm se
introduc în cadranele superior drept şi inferior stâng, fiind utilizate pentru pensele atraumatice cu
care se îndepărtează epiploonul şi colonul transvers şi se derulează intestinul pentru a identifica
jejunul proximal.
Pentru jejunostomia laparoscopică se foloseşte un kit special [6,7].
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Primul pas este inspecţia cavităţii abdominale în scop diagnostic. Se introduc una sau
două pense atraumatice prin trocarele de 5 mm din cadranele superior drept şi inferior stâng, care
vor fi folosite pentru a ridica marele epiploon şi colonul transvers şi pentru a împinge intestinul
subţire evidenţiind jejunul proximal şi ligamentul Treitz. După identificarea ligamentului Treitz
se derulează intestinul şi se alege locul jejunostomiei la 20-30 cm de unghiul duodeno-jejunal.
Jejunul este prins cu pense atraumatice şi adus fără tensiune la peretele abdominal
anterior, micşorând în acelaşi timp presiunea intraabdominală la 8 mm Hg (Fig. 6 A).

A

B
Fig. 6 Jejunostomie laparoscopică: A. Identificarea primei anse jejunale;
B. introducerea clemelor de fixare [6]

O ansă din jejunul proximal, situată la circa 20-30 cm distal de ligamentul Treitz, este
izolată şi ridicată la peretele abdominal anterior, locul viitoarei stome fiind desemnat lângă
segmentul jejunal şi marcat prin vizualizare laparoscopică pe peretele abdominal.
Se delimitează o arie pătrată de 3x3 cm pe marginea antimezenterică a jejunului şi se
plasează câte o clemă în „T” în fiecare colţ al acestui patrulater (Fig. 6 B), iar sonda de
jejunostomie se introduce în centrul său; această manevră este mai facilă dacă stomacul şi jejunul
proximal sunt insuflate prin sonda nazo-gastrică. Prima clemă în „T” este plasată în colţul cel
mai depărtat faţă de laparoscop şi mai apropiat de jejun; se fixează clema, apoi se introduc pe
rând celelalte cleme. Dacă se păstrează un spaţiu deschis între peretele abdominal şi jejun, se
realizează controlul laparoscopic direct în timpul plasării clemelor în „T” şi a cateterului.
Trebuie acordată multă prudenţă la prinderea cu pense atraumatice deoarece jejunul este friabil.
Se practică o incizie transversală la piele, de 0,5 cm, în centrul pătratului anterior
delimitat. Se introduce un ac de 18 G prin această incizie şi se pătrunde cu acesta în jejun prin
peretele abdominal anterior. Prin acest ac se trece un fir-ghid în lumenul jejunului distal, apoi
acul este extras şi se introduce intralumenal un dilatator care ajută la trecerea sondei de
jejunostomie (Fig. 7). Marginea antimezenterică a jejunului este fixată la peretele abdominal
anterior, iar cateterul de jejunostomie este securizat la piele cu fir de aţă. Pentru a verifica poziţia
intralumenală se poate efectua un control radiologic cu substanţă de contrast.
După 24 de ore se pot introduce prin cateter primele soluţii nutritive. Firele de ancoraj se
scot după două săptămâni, secţionându-le la nivelul pielii, în timp ce restul de fire se va elimina
pe căi naturale.
Cel mai neplăcut incident constă în dislocarea accidentală a tubului de jejunostomie, ceea
ce impune reinstalarea jejunostomiei laparoscopic sau prin laparotomie. Dacă accidentul survine
precoce, reintroducerea sondei de jejunostomie este relativ uşoară.
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Fig. 7 Jejunostomie laparoscopică: introducerea cateterului de jejunostomie [6]

Deoarece această tehnică este folosită la bolnavi cu cancer avansat, deficite neurologice
şi alte boli grave, rata mortalităţii la o lună postoperator poate ajunge la 20%.
Metoda este sigură şi oferă unele avantaje în comparaţie cu jejunostomia deschisă.
Muellen modifică tehnica Witzel pentru a reduce inflamaţia locală şi incidenţa
obstrucţiilor tubului de alimentare. Se trece un cateter 14-16 Fr printr-o seromiotomie de 4 cm pe
marginea antimezenterică a jejunului şi se închide seromiotomia peste cateter cu sutură
întreruptă. Complicaţiile pot fi evitate prin practicarea corectă a tehnicii alese. Cobb şi colab.
propun introducerea tubului la 70 cm de unghiul Treitz pentru a preveni refluxul de lichid către
stomac. Este important ca ansa jejunală să fie fixată la peritoneul parietal pentru a preveni ieşirea
cateterului din jejun în cavitatea peritoneală. Înainte de a începe alimentarea pe tub se poate
verifica poziţionarea acestuia prin injectarea de Gastrografin® prin cateterul de jejunostomie.
Jejunostomia percutanată endoscopică constă în introducerea endoscopică a unui tub de
alimentare printr-o gastrostomie preexistentă sau printr-o gastrostomă practicată endoscopic.
Morbiditatea asociată acestei tehnici s-a redus prin utilizarea unui tub de aspiraţie nazo-gastrică
modificat care se introduce până la minim 40 cm distal de pilor, poziţionare care trebuie
verificată înainte de a începe alimentarea pacientului. Ca şi la celelalte tehnici există riscul de
obturare a tubului după un anumit interval de timp. În mod asemănător se poate practica o
jejunostomie prin transiluminare endoscopică. Se descrie, de asemenea, jejunostomia sub ghidaj
fluoroscopic, cu trei posibilităţi tehnice: introducerea tubului printr-o gastrostomă preexistentă
fără puncţionarea jejunului, trecerea unui fir ghid per os înainte de puncţionarea jejunului sau
puncţionarea jejunului pe o ansă delimitată prin clipsuri în cursul unei intervenţii anterioare.
Jejunostomiile definitive
În efectuarea unei jejunostomi definitive se exclude o ansă din circuitul digestiv, operaţia
fiind mai complexă decât în jejunostomiile temporare.
Jejunostomia în omega – procedeul Albert
Se practică o laparotomie mediană sau paramediană supraombilicală prin care se
exteriorizează prima ansă jejunală la 20 cm de unghiul duodeno-jejunal, pe distanţă de 20-30 cm.
La piciorul ansei se practică o anastomoză jejuno-jejunală latero-laterală, astfel încât bucla ansei
să fie exclusă din circuitul digestiv. Pe bucla ansei, pe marginea liberă, se realizează o bursă în
mijlocul căreia se face un orificiu de enterotomie prin care se introduce o sondă de jejunostomie
mai groasă. Se realizează o a doua bursă care solidarizează sonda la peretele intestinal. Sonda
este scoasă printr-o contraincizie şi este fixată la piele. Ansa stomizată este fixată la peritoneul
parietal şi la aponevroză cu mai multe fire separate de aţă. Pentru a evita orice risc de reflux în
ansa exclusă se aplică o ligatură circulară stenozantă pe piciorul aferent al acesteia (Fig. 8) [5-8].
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Fig. 8 Jejunostomie Albert:
transformarea ansei „în omega” în ansă
exclusă unilateral, prin strâmtorarea
segmentului aferent [5]

Fig. 9 Jejunostomie definitivă în „Y” a la
Roux [5]

Jejunostomia în „Y” a la Roux
La pacienţii care necesită o jejunostomie de durată (bolnavi vârstnici sau cu leziuni
neurologice definitive) se poate practica jejunostomia în Y a la Roux care creează mai puţin
disconfort bolnavului şi nu se însoţeşte de reflux.
Acest procedeu, descris de Maydl, este asemănător ca principiu cu precedentul, însă
excluderea ansei stomizate se face printr-o anastomoză termino-laterală. Se practică o
laparotomie mediană sau paramediană şi se exteriorizează prima ansă jejunală la 20-30 cm de
unghiul duodeno-jejunal. La acest nivel se secţionează complet jejunul şi parţial mezenterul
adiacent. Capătul distal se exteriorizează la piele prin contraincizie. La 40 cm de jejunostomie
se implantează termino-lateral capătul proximal al jejunului secţionat, la piciorul ansei aduse
în jejunostomie (Fig. 9). Mezenterul ansei exteriorizate se fixează la peretele abdominal.
Orificiul de jejunostomie se va cateteriza cu un tub mai gros, care să permită introducerea
unor alimente semisolide mai consistente. [5-8]
INCIDENTE ŞI ACCIDENTE INTRAOPERATORII
Fiind o intervenţie simplă, jejunostomia temporară nu se însoţeşte de accidente sau
incidente intraoperatorii. Pentru cea definitivă, incidentele şi accidentele sunt similare
anastomozelor în „Y” sau omega.
ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII ŞI COMPLICAŢII
Postoperator, se aşteaptă una-două zile pentru a se crea aderenţe între ansa stomizată şi
perete, tubul exteriorizat fiind lăsat decliv pentru un eventual drenaj, după care se începe
treptat alimentaţia pe sondă, cu soluţii speciale sau cu un amestec nutritiv complex (proteine,
glucide, lipide, vitamine, minerale), care trebuie să fie uşor digerabil şi asimilabil de către
organism. Treptat, se ajunge la o cantitate zilnică în medie de 2000-2500 ml. Amestecul
nutritiv constituie o „unitate alimentară” cu un conţinut de 35 g proteine, 170 g glucide, 21 g
lipide, cu un total de 1000 calorii. Amestecul se administrează lent, 100 ml/oră, cu ajutorul
unei pompe. În primele zile se administrează 1-2 „unităţi alimentare” şi se creşte treptat, după
6-8 zile ajungându-se la 4 „unităţi”/zi.
Complicaţiile care pot să apară la jejunostomia chirurgicală clasică sunt fistule
intraperitoneale sau peritubulare, ocluzii intestinale, intoleranţe alimentare (distensie
alimentară, dureri, diaree, leucocitoză pasageră). Cea mai frecventă complicaţie este diareea.
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SECHELE, REZULTATE, PROGNOSTIC
Sechelele nu sunt specifice jejunostomiei, ci sunt legate de afecţiunea pentru care s-a
indicat jejunostomia. Rezultatele şi prognosticul sunt dependente de afecţiunea care a indicat
jejunostomia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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RECONSTRUCŢIA SÂNULUI DUPĂ MASTECTOMIE PENTRU
CANCER MAMAR. TEHNICA LAMBOULUI MUSCULO-CUTANAT
DE MARE DORSAL
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*Clinica de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă
**Clinica de Urgenţe Chirurgicale
Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
BREAST RECONSTRUCTION AFTER MASTECTOMY FOR CANCER. THE TECHNIQUE OF
LATISSIMUS DORSI MUSCULOCUTANEOUS FLAP (Abstract): Breast conservation surgery is now widely
accepted as the treatment of choice in breast cancer. The aim of immediate breast reconstruction is to improve
well-being and quality of life for women undergoing mastectomy for breast cancer. Immediate breast
reconstruction after mastectomy has increased over the past decade, following the unequivocal demonstration of
its oncological safety and the availability of reliable methods of reconstruction. The use of latissimus dorsi
musculocutaneous flap to replace the volume loss after major breast resection is an option where the tumour to
breast volume ratio is large. The latissimus dorsi muscle flap is a simple and reliable technique for breast
reconstruction and was first described in 1896. The latissimus dorsi flap is known to be a well-vascularized flap
with minimal risk of fat necrosis. The main disadvantage of this procedure is a high rate of donor-site seroma.
Comparing with other techniques of reconstruction, the technique of latissimus dorsi flap is simple and imply a
few steps: marking the flap, raising the flap, anterior transposition of the flap, covering the defect and donor site
closure. This procedure must be known by all surgeons (general, plastic and breast) involved in breast surgery.
The aim of this article is to describe the technique of latissimus dorsi flap in breast reconstruction.
KEY WORDS: BREAST RECONSTRUCTION, LATISSIMUS DORSI MUSCULOCUTANEOUS FLAP,
TECHNIQUE
Corespondenţă: S. Luncă, Spitalul Clinic de Urgenţă Iaşi, Str: Gen. Berthelot, nr. 2, Iaşi, 700483

INTRODUCERE
Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă de cancer la femei, incidenţa
acestuia fiind în creştere în ultimile decenii [1,2]. În Marea Britanie se estimează că una din
12 femei va fi afectată de acestă boală pe parcursul vieţii [1]. În ultimii ani tratamentul
cancerului de sân a suferit modificări majore evoluând de la intervenţii mutilante tip Halsted
către o chirurgie conservatoare.
Mastectomia radicală tip Halsted (descrisă la 1894) era cauza unor diformităţi severe,
greu de reconstruit [3]. Progresele realizate în înţelegerea bolii, a făcut ca pentru stadiile cele
mai avansate să fie preferate mastectomia radicală modificată sau mastectomiile simple care
aduc un prejudiciu cosmetic cu mult mai mic, cu defecte de părţi moi care pot fi reconstruite,
astfel încât pacienta să aibă o viaţă relativ normală după intervenţia chirurgicală [4] (Fig1).
Astăzi se optează pentru tratamentul cancerului de sân de către echipe
multidisciplinare de chirurgi, astfel încât pe lângă chirurgul care realizează mastectomia, să
existe şi un chirurg plastician care să reconstruiască sânul, eventual în acelaşi timp operator.
Astfel pacienta este supusă unei singure intervenţii chirurgicale, impactul psihologic este mult
mai bine tolerat, iar rezultatele la distanţă fiind foarte bune [4].
În decursul timpului s-au descris mai multe metode de reconstrucţie ale sânului, toate
având la bază trei scopuri principale: reconstrucţia volumului sânului, simetrizarea sânului
nou format cu cel controlateral (uneori prin intervenţii pe sânul opus) şi reconstrucţia plăcii
areolo-mamare. Metodele de reconstrucţie ale sânului variază de la folosirea implantelor
mamare (atunci când cantitatea de ţesut restant o permite), implantelor - expander şi nu în
ultimul rând utilizarea ţesuturilor proprii ale pacientei sub forma lambourilor. Cele mai
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folosite lambouri sunt cele musculo-cutane de mare dorsal (LD) şi drept abdominal (TRAM).
În ceea ce priveşte lamboul de drept abdominal, acesta are o tehnică de recoltare mai
laborioasă, trebuie să se realizeze pe un abdomen fără intervenţii chirurgicale anterioare şi la o
pacientă la care nu se mai pune problema unei ulterioare sarcini. De asemenea, complicaţiile
în cazul realizării acestui lambou sunt mai numeroase şi cu o incidenţă mai mare, acestea fiind
de tipul necrozelor (în special la pacientele obeze) şi scăderii rezistenţei peretelui abdominal.

Fig.1 Cicatrice postmastectomie

În consecinţă, lamboul musculo-cutan mare dorsal rămâne metoda de preferat utilizată
în reconstrucţia sânului, datorită unei tehnici de recoltare facile, unei suprafeţe mari, unei
vascularizaţii de tip „V” (după Mathes şi Nahai), unui pedicul lung şi de calibru bun care duce
şi la un arc de rotaţie mare, permiţând acoperirea unor defecte la distanţă [5,6].

Fig.2 Lambou mare dorsal: A. Zonă donatoare; B. Zonă receptoare

Lamboul mare dorsal a fost descris pentru prima dată de către Tansini în 1896, ca
metodă de acoperire a defectelor de părţi moi de la nivelul toracelui după o mastectomie
făcută pentru un cancer mamar [7] (Fig. 2 A,B). Pentru o perioadă destul de lungă de timp,
lamboul nu a fost folosit, astfel încât tehnica transpoziţiei anterioare a lamboului de mare
dorsal a fost redescoperită în 1976, de către Olivari şi McCraw, care descriu lamboul de mare
dorsal în insulă [8,9].
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ANATOMIE
Lamboul de mare dorsal poate fi transferat liber sau pediculat.
Ţinând cont de structurile anatomice pe care le poate avea în alcătuire, lamboul de mare
dorsal poate fi: musculo-cutanat, osteo-muscular sau osteo-miocutan, care poate fi folosit
pentru acoperirea de defecte complexe [10].
Deoarece arcul de rotaţie al lamboului poate fi suficient de mare, acest tip de lambou
poate avea o gamă largă de indicaţii de utilizare [11]:
- este folosit pentru reconstrucţia sânului după diferitele tehnici de mastectomie pentru
cancerul de sân şi în reconstrucţia defectelor complexe de perete toracic anterior când
acest lambou va fi utilizat atât mio-cutan cât şi compozit;
- pentru acoperirea pierderilor de substanţă de la nivelul braţului, în special a feţei sale
posterioare;
- poate fi utilizat ca transfer paleativ pentru cinematizarea cotului în cazul paraliziilor de
plex brahial;
- muşchiul poate fi utilizat pentru acoperirea defectelor de la nivelul feţelor superioară,
anterioară şi posterioară ale umărului şi regiunii preclaviculare;
- utilizat pentru reconstrucţia hemifeţei inferioare, cavităţii bucale şi regiunii cervicale;
- lamboul osteo-muscular sau osteo-mio-cutan (lambou compozit) poate fi utilizat
pentru acoperirea defectelor complexe de la nivelul braţului;
- poate acoperi defectele de le nivel dorsal paravertebral de la D4 la L5 (lambou cu
pedicul distal);
- lamboul liber transferat va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor de substanţă de la
nivelul membrului inferior după traumatisme complexe prin strivire, cu fracturi
deschise şi pierderi importante de părţi moi.
Pentru a putea înţelege tehnica de recoltare a acestui lambou trebuie mai întâi
cunoscute câteva noţiuni de anatomie a acestui lambou. Este important de ştiut că muşchiul
mare dorsal are mai multe surse de vascularizaţie, din acest punct de vedere fiind un lambou
de tip V după clasificarea lui Mathes şi Nahai, putând fi utilizat ca lambou atât cu pedicul
proximal cât şi distal [5,6]. Acest tip V de vascularizaţie descrie faptul că muşchiul are un
pedicul dominant (principal) şi mai mulţi pediculi secundari.
Pediculul dominant este reprezentat de artera toraco-dorsală şi venele ei comitante.
Sursa regională a arterei toraco-dorsale este artera subscapulară, are o lungime medie de 8 cm
şi un calibru de aproximativ 2,5 mm. Artera toraco-dorsală dă una sau două ramuri pentru
muşchiul serratus anterior înainte de a intra în muşchi la nivelul feţei lui posterioare, la o
distanţă de 9 – 11 cm de vasele axilare. La nivelul hilului, artera şi venele se împart în ramuri
laterale şi mediale care diverg rapid în interiorul muşchiului, ramurile laterale luând o direcţie
oblică, paralelă cu marginea axilară a muşchiului, în timp ce ramurile mediale sunt orizontale.
Această dispoziţie a vascularizaţiei intramusculare permite prelevarea segmentară a
muşchiului. Pediculii secundari sunt reprezentaţi de 4 – 6 artere perforante şi venele lor
comitante, cu o lungime de 2 – 3 cm şi un calibru de 0,6 mm, care provin din arterele
intercostale posterioare, cu o importanţă deosebită deoarece pot asigura întreaga vascularizaţie
a muşchiului atunci când pediculul proximal este sacrificat şi 4 – 6 artere perforante şi venele
lor comitante care provin artera şi venele lombare cu o lungime de 1 – 2 cm şi un diametru de
0,5 mm .
În ceea ce priveşte inervaţia muşchiului mare dorsal, acesta este asigurată de nervul
toraco-dorsal, ram al trunchiului secundar posterior al plexului brahial [12,13].
Preoperator, poate fi realizată o electromiografie, iar dacă la nivelul umărului pacienta
a suferit în antecedente un traumatism sau o intervenţie chirurgicală, trebuie făcută o
arteriografie, pentru a cunoaşte eventualele modificări ale vascularizaţiei regiunii [11].
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TEHNICĂ
Tehnica recoltării acestui lambou are mai multe etape: preoperatorie de marcare a
desenului lamboului, de recoltare propriu-zisă, de acoperire a defectului şi de închidere a
zonei donatoare.
Ca primă etapă trebuie marcată paleta cutanată necesară acoperirii defectului (Fig.3).
Acesta va avea dimensiunile calculate funcţie de cele ale defectului, sau cât mai aproape de
acesta, atunci când dimensiunile defectului sunt foarte mari. Marcarea se va face cu pacienta
în ortostatism, cu aprecierea pliului cutanat („pinch test”) [14]. Funcţie de dimensiunile şi
orientarea defectului se va însemna cu un marker insula cutanată, care poate fi de trei tipuri:
verticală, de-a lungul marginii anterioare a muşchiului, orizontală, care va fi ascunsă de către
sutien şi una oblică [14]. Pentru fiecare din aceste tipuri se va căuta suprafaţa maximă care
poate permite închiderea directă a defectului restant, ţesuturile fiind în repaus prin retropulsia
şi adducţia braţului pentru momentul marcării desenului lamboului, apoi braţul va fi abdus şi
ridicat pentru realizarea unei măsurători corecte. O paletă cutanată cu o lăţime maximă, la
care defectul să poată fi închis direct, va fi obţinută atunci când orientarea acesteia este oblică,
dimensiunea acesteia fiind de 12,5 cm (11,6 – 14 cm) faţă de orientarea verticală care dă o
insulă cutanată cu lăţime maximă de 9,4 (limite între 8 şi 11 cm) şi cea orizontală de 9,2 cm
(limite între 8 şi 10,6 cm). Această apreciere a suprafeţei cutanate necesare cât şi a
posibilităţilor de închidere a zonei donatoare sunt posibile datorită proprietăţilor biomecanice
ale pielii condiţionate, la rândul lor, de reţeaua de colagen şi elastină dermică. Aceste
proprietăţi ale pielii sunt: extensibilitatea - posibilitatea alungirii sub acţiunea unei tensiuni în
cele două axe ale spaţiului şi elasticitatea - posibilitatea revenirii la un status iniţial după
îndepărtarea tensiunii care a acţionat asupra ei [14].

Fig.3 Marcarea desenului lamboului

Poziţia paletei cutanate la nivelul toracelui posterior trebuie să ţină cont de nevoile de
acoperire, dar şi de aspectul estetic. În cazul mastectomiei radicale este necesar de a
reconstrui un plan muscular în zona subclaviculară. Trebuie dispus suficient muşchi sub
tegumentul recoltat şi ca urmare paleta cutanată va fi marcată cât mai sus la nivel dorsal
[15,16]. Poziţionarea insulei cutanate supero-intern pe peretele toracic posterior va permite
utilizarea maximală a muşchiului [17]. În cazul unei mastectomii radicale modificate, paleta
cutanată va fi centrată pe muşchi. Unii autori sunt de părere că importantă este poziţionarea
insulei cutanate central faţă de pedicul [18]. Din punct de vedere estetic ar trebui ca cicatricea
să fie poziţionată astfel încât să poată fi acoperită ulterior de sutien [19]. Forma paletei
cutanate poate fi diferită, dar în majoritatea cazurilor se preferă forma fusiformă. Millard [20]
clasifică formele paletei cutanate în cazul lamboului musculo-cutan de mare dorsal în cinci
tipuri, în funcţie de cicatricea de mastectomie: un sfert de cerc, 2/3 de semilună, în diamant,
diamant cu vârf şi în picătură. Dimensiunile paletei, care să permită o închidere directă a
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zonei donatoare sunt de 10 – 12 cm lăţime. Kelly [21] descrie paleta cutanată orientată în jos
şi înainte, astfel obţinându-se o morbiditate minimă a situsului donor. Insula cutanată poate fi
în formă de virgulă („coma-shaped design”) [21]. Pentru a face mai facilă mobilizarea
lamboului trebuie secţionat ulterior inserţia humerală a muşchiului.
După marcarea formei, orientării şi dimensiunilor lamboului pacienta va fi poziţionată
pe masa de operaţie în decubit lateral cu braţul abdus la 90 de grade (membrul toracic fiind în
totalitate inclus în câmpul operator), astfel fiind posibil şi abordul anterior în cazul în care
mastectomia este făcută în acelaşi timp cu reconstrucţia sânului.
A doua etapă operatorie constă în recoltarea lamboului care începe cu incizia pe
marginea anterioară a muşchiului, de la nivelul marginii posterioare a axilei. Funcţie de
dimensiunile stabilite, necesare pentru acoperirea zonei receptoare, acestă incizie poate ajunge
până la creasta iliacă posterioară. Se va diseca atent, planul de decolare fiind situat
subaponevrotic. Pentru început se va elibera marginea anterioară a muşchiului. Această
disecţie posterioară este uşor de realizat atunci când muşchiul este aderent la peretele toracic.
Pe tot parcursul decolării se va face o hemostază atentă şi foarte minuţioasă. Se va stabili
ulterior planul de clivaj între muşchi şi peretele toracic în porţiunea mijlocie a acestuia, care
este reprezentat de un plan areolar, avascular, care poate fi disecat foarte facil prin
digitoclazie. Muşchiul este eliberat treptat de inserţiile sale distale. Se va descoperi ţesutul
adipos de la nivelul axilei în care este înglobat şi pediculul. Prin reclinarea retrogradă a
muşchiului se va permite expunerea pediculului care se află pe faţa sa profundă. Importantă
este disecţia pedicului toraco-dorsal atât timp cât muşchiul este într-o tensiune fiziologică.
Dacă se va dori disecţia pediculului până la vasele axilare, atunci când este nevoie de un
pedicul mai lung, se va ligatura artera circumflexă scapulară şi ramurile care merg către
marele dinţat. Eliberarea într-un prim timp a porţiunii distale a muşchiului (respectiv a
lamboului), va face foarte dificilă disecţia ulterioară a pediculului (Fig.4).

Fig.4 Ridicarea lamboului de mare dorsal

Disecţia pediculului va începe pe faţa sa anterioară, pe toată lungimea. Pentru
eliberarea feţei profunde a pediculului trebuie să avem o expunere a câmpului operator foarte
bună, deoarece la acest nivel va fi necesară o hemostază foarte precisă. Atunci când lamboul
este liber transferat este necesară o disecţie a pediculului până la vasele axilare, unde calibrul
arterei subscapulare este de 2 – 3 mm permiţând astfel anastomozarea microchirurgicală cu
artera receptoare. Marginea posterioară a marelui dorsal (văzut dinspre omoplat) este relativ
mai dificil de reperat. Se va face disecţia pentru separarea marelui dorsal de marele rotund
(atunci când avem nevoie de o suprafaţă musculară mai mare), disecţie care se va face foarte
atent şi care va necesita, deasemenea, o hemostază foarte riguroasă. Atunci când este indicat
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transferul liber, secţionarea tendonului muşchiului se va face într-o ultimă etapă, deoarece el
protejează tracţiunile accidentale ale pediculului pe tot parcursul disecţiei lamboului.
Odată prelevat lamboul, acesta va necesita transpozarea lui la nivelul situsului
receptor, respectiv la nivelul toracelui anterior şi aşezarea sa cât mai simetric cu sânul
controlateral. Pentru aceasta lamboul se va tuneliza. Tunelul prin care va trece lamboul se va
face larg, astfel încât să nu determine ulterior compresiune la nivelul pediculului şi să permită
o bună poziţionare a lamboului la nivelul zonei receptoare (Fig.5).

Fig.5 Lamboul de mare dorsal tunelizat

Disecţia pentru a crea un acces spre situsul receptor se va începe la nivelul axilei, în
plan subcutanat, având un traiect care să favorizeze o amplasare cât mai favorabilă a
lamboului şi a insulei musculare la nivelul stabilit anterior şi care va ţine cont de dimensiunile
lamboului [10,11].
Într-o etapă ulterioară, la nivelul zonei de mastectomie pentru poziţionarea lamboului
de mare dorsal se va ţine seama de forma şi orientarea cicatricii, zonă care a fost pregătită în
prealabil de o a doua echipă operatorie, aceasta în cazul în care ablaţia sânului nu s-a făcut
concomitent cu recoltarea lamboului pentru reconstrucţie. Marginea inferioară a lamboului va
trebui poziţionată, pe cât posibil, în şanţul submamar, porţiunea musculară (atunci când insula
musculară este mult mai mică decât cea cutanată) va fi aplicată în zona de maximă pierdere de
substanţă postmastectomie, iar celelalte margini ale lamboului vor fi suturate la marginile
vechii cicatrici, anterior pregătite, pentru a crea astfel un sân cu o formă cât mai fiziologică şi
amplasat într-o poziţie cât mai simetrică cu cel de partea opusă, care, în mod ideal, să nu mai
necesite o altă intervenţie chirurgicală, de data acesta pentru simetrizare [14] (Fig.6).
De multe ori, datorită orientării vechii cicatrici, nevoilor excizionale, precum şi altor
cauze locale şi/sau generale, va fi necesară acestă simetrizare a sânului, după care, la distanţă,
se va crea şi o nouă placă areolo-mamară. Simetrizarea se va face printr-o nouă intervenţie, fie
pe acelaşi sân, la care lamboului construit i se poate adăuga un implant mamar care să aducă
noul sân la dimensiunile celui controlateral, fie se poate interveni pe sânul opus la care se
poate practica o mamoplastie de reducere (atunci când este cazul).
Zona donatoare de lambou va fi închisă direct (atunci când lăţimea lamboului nu a
depăşit 10 – 12 cm) sau cu grefe de piele liberă despicată (Fig.7).
Atât la nivelul zonei donatoare cât şi a celei receptoare de va amplasa un drenaj
aspirativ, pentru evitarea unor complicaţii de tipul seroamelor sau hematoamelor [14].
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Pansamentul la nivelul zonei donatoare va fi făcut compresiv pentru favorizarea
hemostazei precum şi pentru a ajuta acolarea ţesuturilor, cu atenţie la nivelul zonei de
pivotarea a pedicului, unde pansamentul va fi făcut larg. Un pansament lejer se va face şi la
nivelul lamboului (zonei receptoare), care să nu determine compresiuni asupra pedicului, şi
eventual poate fi lăsată o zonă centrală liberă, astfel încât să poată fi urmărită în permanenţă
viabilitatea lamboului.

Fig.6 Sân nou format cu lambou de mare dorsal

Fig.7 Cicatricea la nivelul zonei donatoare de lambou mare dorsal

Complicaţiile care pot apare pot fi atât la nivelul zonei donatoare cât şi la nivelul
situsului receptor [22-25]. La nivelul zonei de pe care s-a recoltat lamboul pot apare:
- seroame în 60-80% dintre cazuri;
- hematoame, motiv pentru care de cele mai multe ori drenul aspirativ care se lasă la
acest nivel va fi păstrat o perioadă mai lungă de timp (7 – 10 zile)
- infecţii;
- dehiscenţa plăgii în 20% dintre cazuri;
- necroze parcelare ale marginilor plăgii operatorii.
La nivelul lamboului pot apare zone de necroză marginală sau ale întregului lambou
(foarte rar întâlnite) şi deasemenea seroame, hematoame sau infecţii.
DISCUŢII
Datorită fiabilităţii sale mari, lamboul musculo-cutan de mare dorsal este frecvent
utilizat în reconstrucţia mamară după mastectomii pentru cancere de sân în diferite stadii
evolutive. Datorită vascularizaţiei sale lamboul are o multitudine de alte utilizări. În ceea ce
priveşte reconstrucţia sânului strategia de prelevare a acestuia şi poziţionarea lamboului vor
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ţine cont de caracteristicile morfologice ale pacientei. Este cunoscut faptul că muşchiul mare
dorsal asigură extensia, adducţia şi rotaţia internă a braţului. De aceea, s-a studiat în amănunt
prejudiciul adus prin prelevarea acestui muşchi şi a transpoziţiei sale anterioare. Russel [26]
pune în evidenţă faptul că există doar o pierdere funcţională minoră prin transferul acestui
muşchi, existând alte grupe musculare sinergice, cum ar fi marele rotund, care preiau funcţia
sa şi suplinesc foarte bine deficitul funcţional al marelui dorsal.
În ceea ce priveşte traiectul paletei cutanate s-au descris numeroase variante, toate
având ca scop optimizarea poziţiei sale la nivelul toracelui (zonei receptoare), precum şi
diminuarea sechelelor la nivelul situsului donor. Deşi orientarea verticală şi cea orizontală
sunt cel mai des folosite, insula cutanată poziţionată oblic, în jos şi înainte, va permite
recoltarea unei mari suprafeţe de piele şi ţesut celular subcutanat, care în acelaşi timp va
asigura şi o închidere directă la nivelul zonei donatoare. Laxitatea cutanată disponibilă va fi
evaluată în preoperator când se va stabili şi poziţia optimă a paletei cutanate şi implicit
stabilirea localizării unei cicatrici dorsale cât mai favorabil situată pentru un aspect estetic
optim.
Folosirea acestui tip de lambou este facilă, având în vedere vascularizaţia, lungimea şi
calibrul pediculului, precum şi suprafaţa sa, iar complicaţiile sunt rare şi aspectul estetic al
zonei de la nivelul căreia se recoltează este acceptabil. Reconstrucţia sânului cu ajutorul
acestui lambou poate fi asociată cu folosirea unui implant mamar. Acest implant, atunci când
ţesuturile restante o permit va fi utilizat ca metodă unică de reconstrucţie mamară, după o
eventuală pregătire a ţesuturilor, mai exact de formare a „buzunarului” în care va fi introdus
cu ajutorul unui expander.
În ceea ce priveşte reconstrucţia sânului cu lambouri, acestea mai pot fi, în cadrul
celor pediculate, lamboul de drept abdominal - TRAM (transvers rectus abdominis muscle
flap), care la rândul său poate fi utilizat şi liber transferat, Lamboul pe perforanta epigastrică
inferioară profundă (DIEP - deep inferior epigastric artery flap) şi lambouri liber transferate:
gluteal inferior, superior (S-GAP - gluteal artery flap), lateral de coapsă şi chiar gracilis.
Mulţi autori sunt de părere că cele mai bune rezultate în tratarea unui cancer de sân,
sunt obţinute atunci când protocoalele terapeutice sunt stabilite de către o echipă
multidisciplinară, care va include oncologul, chirurgul, plasticianul, endocrinologul şi
radiologul şi nu în ultimul rând anatomopatologul care va stabili tipul de cancer şi stadiul
evolutiv al acestuia care are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică
ulterioară [4].
În ceea ce priveşte decizia de reconstrucţie a sânului, acesta va aparţine atât
chirurgului cât şi pacientei. De cele mai multe ori pacienta este de acord şi chiar cere această
reconstrucţie (dacă se poate concomitent cu ablaţia sânului), în primul rând pentru evitarea
purtării unei proteze exterioare cât şi pentru îmbunătăţirea impactului psiho-social al pacientei
[27]. Decizia de reconstrucţie a sânului va fi influenţată de vârsta pacientei, tarele asociat,
tipul şi stadiul bolii, dimensiunile sânului controlateral, statusul constituţional al pacientei, în
acelaşi timp pacienta fiind informată asupra posibilelor complicaţii, poziţia şi aspectul
cicatricilor restante, eventualele intervenţii pentru simetrizarea sânului şi reconstrucţia plăcii
areolo-mamare şi nu în ultimul rând modificărilor de sensibilitate de la nivelul noului sân.
Un ultim subiect de discutat va fi cel al momentului reconstrucţiei mamare, care poate
fi imediată – în acelaşi timp operator şi care are avantajul unei singure anestezii generale,
reconstrucţia se va face pe un teren lipsit de fibroza cicatricială care duce la o disecţie mai
anevoioasă, iar pacienta va fi lipsită de trauma produsă de absenţa unui segment al propriului
său corp. Reconstrucţia poate fi şi secundară, la distanţă de mastectomie, atunci când
protocolul terapeutic include radioterapia care poate influenţa statusul ţesuturilor [28,29].
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Cancerul veziculei biliare (CVB) este o malignitate relativ
rară, dar cu prognostic infaust.
CVB ocupă locul 5 între cancerele tractului digestiv.
CVB este mai frecvent decât celelalte malignităţi ale CBEH.
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5.000 cazuri noi de CVB anual în U.S.A.
Incidenţă crescută în America de Sud (Chile, Bolivia).

Clinica I Chirurgie “I. Tănăsescu-Vl. Buţureanu” Iaşi,
Centrul de Cercetare în Chirurgie generală Clasică şi L aparoscopică

Mortalitatea cea mai mare este raportată în Chile (status
economic, factori alimentari, genetici, acces limitat la
intervenţii laparoscopice).

* Serviciul de Anatomie Patologică Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi
** Departamentul de Radiologie Spitalul “Sf. Spiridon” Iaşi

7695 colecistectomii

studiu retrospectiv 1996 – 2004

6271 – laparoscopice

datele din foile de observaţie şi
protocoalele operatorii

1421 – clasice

MS Access, MS Excel

Toate piesele operatorii au fost supuse
unui examen histopatologic !

Motivele internării au fost:
9dureri abdominale şi sdr. dispeptic

Bărbaţi / femei = 8/38

22

9febră

3

Vârsta = 34 – 91 ani

9sindrom icteric

19

9scădere ponderală, astenie marcată

8

Vm = 66 ani

9hepatomegalie
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Diagnosticul preoperator

Diagnosticul preoperator a fost:
9colecistită acută litiazică

5

CVB

5

coledococel

9colecistită acută alitiazică

1

NC

9colecistită cronică litiazică

12

NG

9icter mecanic

19

9neoplasm gastric antral

1

9neoplasm de colon

2

9 chist de coledoc

1

9CVB

5

1
2
1
19

Icter

1

CAAL

12

CCL

5

CAL
0

2

4

6

8

10
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16

18
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10

5
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r
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intra 7,4%
6

31

9dgn. preoperator – echografie şi CT
9dgn. intraoperator – aspect macroscopic ±

10

extemporaneu
9dgn. postoperator – histopatologie
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polipi VB - CVB
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ex. CT

aspect macroscopic

Tipuri de intervenţii chirurgicale:

ex. histopatologic

ADK dezvoltat dintr-un polip colecistic

9 colecistectomie laparoscopică

12

9 colecistectomie clasică

5

9 colecistectomie + hepatectomie seg. IV,V

7

9 colecistectomie + Kehr (litiază CBP)

8

9 colecistectomie + ABD

6

9 colecistectomie + rezecţie CBP + anast. Y

1

9 colecistectomie + hemicolectomie dr.

2

9 colecistectomie + endoprotezare transtum.

2

9 laparotomie expl. + biopsie tumorală

2

9 GEA + biopsie tumorală

1

Reintervenţii tardive
Complicaţii postoperatorii precoce – 9 cazuri (19,56%)

– recidive – 3 cazuri

9 insuficienţă hepato-renală – 3

2 cazuri (std. II) ¾¾ recidivă hepatică
după rezecţia patului vezicular ¾¾¾
bisegmentectomie IV, V

9 hemoragie postoperatorie – 1 (reintervenţie)
9 insuficienţă cardio-circulatorie acută – 1
9 abces postoperator subhepatic – 2 (reintervenţie)
9 insuficienţă renală acută – 1
Limfadenectomie - pedicul hepatic

9 supuraţie parietală cu evisceraţie – 1
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1 caz (Std. I) ¾¾ adenopatii
voluminoase la nivelul pediculului
hepatic ¾¾¾ limfadenectomie
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ex. histopatologic
Tipuri histologice:
9 adenocarcinom

35 (76%)

9 carcinom epidermoid

4 (8,7%)

9 carcinom “in situ”

2 (4,34%)

9 carcinom cu celule mici (MTS cancer mamar) 1 (2,17%)
9 adenocarcinom cu celule în inel de pecete

1 (2,17%)

9 tumoră carcinoidă

2 (4,34%)

ADK bine diferenţiat
coloraţie van Gieson

ex. histopatologic

Carcinom epidermoid

Stadializarea postoperatorie:
Std. I (invazia mucoasei / muscularei)

6

2 Tis – colecistectomii laparoscopice
4 T1 – celio (2), clasic (2)
Std. II (invazie transmurală)

Carcinom epidermoid
- detaliu -

Carcinom epidermoid
- nu secretă mucus -

15

Std. IV (invazia ficatului peste 2cm / MTS)

14

invazia vasculară
invazia perinervoasă

ADK colecistic
invazie perinervoasă

ADK colecistic
invazie în subseroasă şi
embolii în vase

ADK colecistic
invazie în ţesutul hepatic
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11

Std. III (invazia ficatului)
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ADK colecistic cu calcificare

Durata medie de spitalizare – 12,3 zile (2 – 31 zile)

Mortalitatea perioperatorie (primele 10 zile)
4 cazuri (8,7%)

perete colecistic cu
sclerohialinoză şi infiltrare
carcinomatoasă

SUPRAVIEŢUIREA
Chimioterapia - 28

Mortalitate în primele 2 luni – 4 cazuri (8,7%)

9cisplatin + 5FU

Supravieţuire la 4 ani – 4 cazuri (colecistectomie celio
sau clasică – Std. I)

9gemcitabine ± 5FU

Supravieţuire la 3 ani – 6 pacienţi (colecistectomie
celio sau clasică – Std. I)

9leucovorine + 5FU

Supravieţuire la 2 ani – 2 pacienţi (colecistectomie celio sau clasică – Std. I)

9doxorubicin

Factori de risc:
Incidenţa CVB = 0,5 – 3% din litiazele veziculare;

9 LITIAZA VEZICULARĂ

Factori de risc:

70 – 90% din CVB sunt la bolnavi cu litiază

9 distribuţie geografică (America de Sud, sud-vestul S.U.A.)

risc de peste 10 ori mai mare la bolnavii cu calculi de peste 3 cm

9 sexul (de 3 – 6 ori mai frecvent la femei)

secvenţa – calcul – inflamaţie cr. – displazie – malignizare (15 ani)

9 vârsta peste 40 – 60 ani

calcificarea peretelui – “vezicula de porţelan”

9 rasa (tipul caucazian mai frecvent decât la negrii afro-americani)

9 refluxul pancreatico-biliar (anomalii coledoco-wirsungiene,
coledococel, implantarea joasă a cisticului)
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Factori de risc:

Factori de risc:

9 azotoluen, nitrozamine, medicamente (metil dopa, HIN)

9 Pe statistica noastră CVB a fost mai frecvent la femei (B/F=8/38), cu o

9 obezitate, hiperestrogenism, ACO

vârstă medie de 66 ani.

9 febra tifoidă

9 CVB s-a asociat cu litiaza biliară în 41 cazuri (89,13%).

9 metaplazia epitelială de tip scuamos sau adenomatos

9 În majoritatea cazurilor calculii au avut dimensiuni de peste 15 mm.

9 polipii colecistici (peste 1cm, sdr. Peutz-Jeghers)

9 Suferinţă clinică medie de cca. 14 ani.

9 colangita sclerozantă

9 Asocierea cu chistul congenital de coledoc a fost remarcată şi pe

9 colita ulcerativă

statistica noastră – 1 caz.
9 asocierea CVB + calcificări parietale colecistice (histologic)

Simptomatologie:

Complicaţiile CVB:

9 durerea, greţurile şi vărsăturile sunt cele mai frecvente simptome;
9 colecistita acută

9 durerea intensă ± scădere ponderală – stadiu avansat (invazia

9 icterul (invazie, MTS)

ficatului, lig. hepato-duodenal etc.)

9 invazia organelor vecine (duoden, colon – stenoze digestive)

9 tabloul clinic de colecistită acută este relativ frecvent (10 – 50%) şi se
asociază cu un prognostic la distanţă mai bun.

9 fistule bilio-digestive

9 în stadii avansate apar semnele complicaţiilor (icter, hepatomegalie,

9 fistule bilio-biliare (rare)

invazia duodenului, colonului etc.)
9 statistica noastră

9 hemoragie digestivă

- colecistită acută (13,04%), sindrom dispeptic

nespecific şi durere (47,82%)

Evoluţia naturală

Evoluţia naturală

9 CVB este foarte agresiv în momentul dgn. 80% având invazie heaptică

9 invazia venoasă - există vene directe colecisto-hepatice care explică

şi 33% invazie în limfonoduli sau organe de vecinătate.

formarea nodulilor sateliţi în ficat; colectoarele venoase importante ale

9 invazia de vecinătate – placa hilară, seg. IV, V, lig. hepato-duodenal,

colecistului, au conexiune directă cu lobul pătrat, apoi cu VSH, fără a

duoden, colon, stomac.

avea

9 invazia limfatică (35 – 75%) – colectoare limfatice anterioare (ggl.

excepţională;

cistic) şi posterioare (ggl. hiatusului).

conexiuni

cu

circulaţia

portală;

conexiunea

portală

9 diseminarea peritoneală - de vecinătate; carcinomatoza este rară.

Pivotul diseminării limfatice îl reprezintă ggl cistic, pancreatico-

duodenal superior şi ggl hiatusului. Studii recente arată că la nivelul hilului hepatic nu sunt ggl. limfatici şi că ggl. arterei hepatice

9 invazia perinervoasă - caracter de agresivitate;

proprii, în segmentul ei juxtahilar nu primesc eferenţe de la ggl. cistic sau al hiatusului, deci nu reprezintă o staţie de metastazare
în cancerul veziculei biliare. Dacă ggl. hiatusului şi cei pancreaticoduodenali sunt blocaţi, atunci există posibilitatea ca acest curent

9 invazia pe cale ductală - mai frecventă în formele papilare. CBP

limfatic să capete un sens retrograd, dirijând MTS în lobul hepatic drept. Sensul anterograd este spre ggl interaorticocavi, celiaci şi
mezenterici superiori, când pivotul limfatic este depăşit. Acest fapt atestă importanţa disecţiei limfatice retropancreatice şi

9 metastazele hepatice sunt rare.

interaorticocave, considerată actualmente un gest de rutină în tratamentul cancerului de VB.
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Evoluţia naturală - importanţă chirurgicală:
Stadializarea CVB:

Colecistectomia cu limfadenectomie poate fi considerată

Std. I – invazie mucoasă sau
musculară (Tis, T1N0M0)

o intervenţie cu viză radicală în formele incipiente.

Std. II – invazie transmurală
(T2N0M0)

Nodulii tumorali mici din vecinătatea patului vezicular

Std. III – invazie hepatică sub 2
cm şi /sau adenopatii N1
(T3N1M0)

nu semnifică MTS hepatice, deci rezecţia hepatică regională
(a

patului

VB),

asociată

colecistectomiei

Std. IVA – invazie hepatică peste
2 cm (T4)

şi

Std. IVB – MTS

limfadenectomiei, este raţională.

Explorări paraclinice:

Explorări paraclinice:

9 biologice – nespecifice

9 RMN -

interpretează mai fidel extensia în lig. hepatoduodenal.

9 markeri tumorali – ACE, CA 19-9

Asocierea cu colangiografia (colangio IRM) sau arteriografia îi creşte

9 echografia - are o acurateţe diagnostică pentru cancerul de VB de

acurateţea pentru diagnosticul obstrucţiei CBP sau a invaziei

cca. 75-90 %. Aceasta scade evident în stadiile incipiente. Semne:

vasculare.

discontinuitatea mucoasei, echogenitatea acesteia, hipertransparenţa

9 Echografia endoscopică, este mai bună pt. diagnosticul stadiilor T1,

submucoasei (leziune malignă neinvazivă)

T2. Există chiar o stadializare echoendoscopică în 4 stadii (A-D),

9 CT - În stadii incipiente, acurateţea nu o depăşeşte pe cea a

fiecare corespunzând unei categorii T din TNM. Pentru invazia ggl. nu

echografiei. Global, dg. preoperator de MTS ganglionară prin CT nu

are rezultate mai bune faţă de metodele anterioare.

depăşeşete 38 %.

Anatomie patologică:

Explorări paraclinice:

Tumorile VB sunt adesea unice. Localizările sunt,

9 Colangiografia endoscopică retrogradă are valoare limitată în

frecvenţei, fundice (60 %),

în ordinea

corporeale (30 %), infundibulare şi

cancerul de VB, fiind cu o justificare relativă doar în cazurile cu icter

cistice. Macroscopic, sunt cel mai frecvent tumori infiltrative.

pentru modificări de calibru, stricturi, ale canalelor biliare ce drenează

Microscopic, majoritatea tumorilor maligne sunt adenocarcinoame

segm IV şi V.

(60-85 %).

9 Colangiografia transparietohepatică este de interes limitat, şi atunci

Adenocarcinomul
Bine diferenţiat
Papilar
Intestinal
Slab diferenţiat, cu celule mici
Cu celule gigante
Cu celule în „inel cu pecete”
Coloid
Carcinomul scuamos
Adenoscuamos
Cu celule în bob de ovăz

doar în sindroamele icterice.
9 Diagnosticul histologic preoperator se poate realiza fie prin puncţie
bioptică percutană cu ac fin, fie prin examen citologic al bilei recoltate,
de obicei după ERCP.
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Tratament

Tratament

Stadiul I

9 Colecistectomia profilactică - tumorile benigne ale VB (mai

Colecistectomia este metoda terapeutică suficientă doar în cazurile cu

ales la peste 50 de ani şi dacă leziunea depăşeşte 1 cm

leziuni

diametru), vezicula de porţelan, în anomaliile de convergenţă

tip

Tis.

În

general,

aceste

leziuni

sunt

descoperiri

histopatologice pe piese de exereză, situaţie în care nu mai este

pancreatico-biliară cu reflux dovedit în căile biliare.

necesar nici un alt tratament postoperator. În cazul recunoaşterii

9 Colecistectomia celioscopică se contraindică în: polipi

intraoperatorii a leziunii maligne, confirmată la ex. extemporaneu, este

veziculari ce depăşesc 18 mm (în caz de malignitate, o tumoră

bine să se facă biopsia ggl. cistic şi a unui ggl. paracoledocian.

ce depăşeşte musculara impune colecistectomia extinsă),

În caz de leziune malignă la nivelul cisticului, exereza trebuie să fie

leziuni ce depăşesc mucoasa, datorită riscului ca manipulările

făcută în ţesut sănătos, în caz contrar recidiva este sigură şi se

şi insuflaţia să ducă la însămânţări tumorale, vezicula de

impune re-rezecţia cisticului sau a căii biliare, în ţesut sănătos.

porţelan.

Tratament

Tratament

Stadiul III
Pentru cancerele T3N1M0, atitudinea chirurgicală este aceeaşi:
colecistectomie extinsă radicală (colecistectomie în bloc cu rezecţia
segm. IVb şi V şi limfadenectomie regională). Rezecţia de CBP intră de
asemenea, în discuţie.

Stadiul II, inclusiv T1
Colecistectomia extensivă radicală (include rezecţia hepatică şi
limfadenectomia regională)
Profunzimea hepatectomiei patului vezicular trebuie să fie de cca 2
cm. Unii autori preferă să facă în loc de rezecţia patului vezicular, o
rezecţie de segm. IV b şi V. Alţi autori asociază acestei rezecţii şi
ablaţia segm I. Se preferă hepatectomia atipică.
Limfadenectomia regională se poate întinde de la ggl. cistic şi
limfadenectomia
pediculului,
până
la
ggl.
celiaci,
pancreaticoduodenali, interaortico–cavi şi ai mezentericei superioare.
Rezecţia de hepatocoledoc, de la bifurcaţie şi până la porţiunea
retroduodenală - această atitudine este justificată în caz de cancer al
segmentului infundibulo-cistic sau la pacienţii cu intervenţii anterioare
pe pediculul hepatic.

Stadiul IV
Beneficiul operaţiei trebuie să ia în discuţie supravieţuirea,
mortalitatea şi calitatea vieţii acestuia.
Rezecţia segm IVb şi V nu mai este, adesea, posibilă datorită invaziei
masive hepatice.
Se poate impune hepatectomia dreaptă lărgită la segm IVb.
Rezecţia CBP se impune în caz de invazie certă a acesteia.
DPC trebuie luată în consideraţie în caz de invazie duodenală şi pentru
facilitarea evidării ganglionare N2. Asocierea hepatectomie majoră DPC, considerată în trecut mult prea riscantă, este actualmente
practicată frecvent de japonezi, cu rezultate încurajatoare (11-23 %).

Supravieţuirea:

Tratament adjuvant:

Supravieţuirea pacienţilor în std. I consecutiv colecistectomiei
simple, este de aproape 100 % la 5 ani.

Chimioterapia (5FU, leucovorin, gemcitabina, metotrexat)
- administrare pe cale generală sau prin cateterism de

În std. II supravieţuirea globală la 5 ani este de 71 %.

arteră hepatică.

Invazia ggl. din lig. hepatoduodenal, scade supravieţuirea la
5 ani la 28 %.

Radioterapia (externă sau intraoperatorie)

Într-un studiu japonez printre bolnavi T2 la care s-a practicat doar
colecistectomie simplă, supravieţuirea la 5 ani a fost 40%, iar la cei
la care s-a practicat reintervenţia radicală (rezecţia patului
colecistic pe 2 cm profunzime, limfadenectomie, rezecţie CBP)
supravieţuirea a fost de 90%.

Tratament paliativ (al durerii, complicaţiilor etc.)
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4. Colecistectomia laparoscopică ar trebui indicată
mai ferm şi mai precoce în litiaza veziculară.
Aceasta va duce la scăderea incidenţei CVB şi dgn.
mai frecvent al CVB în stadii incipiente.
Suspiciunea preoperatorie sau intraoperatorie de
CVB indică efectuarea examenului extemporaneu.
5. În
cazul
colecistectomiei
simple,
varianta
laparoscopică nu influenţează supravieţuirea.
6. Exereza radicală extinsă cu limfadenectomie
regională, rămâne cheia de boltă a tratamentului

1. Cancerul de VB este o afecţiune rară, dar cu
agresivitate mare şi prognostic infaust.
2. Diagnosticul se stabileşte adesea pe piesele de
colecistectomie, iar preoperator este posibil doar în
stadii avansate.
3. CVB trebuie bănuit la femei de peste 40 ani cu istoric
îndelungat de litiază veziculară, calcul de peste 15
mm sau veziculă de porţelan.
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Spitalul Universitar “Sf. Spiridon” Iaşi
Clinica I Chirurgie

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT

B. I.
31 ani
sex M
rural
internat în urgenţă

- caz clinic E. Târcoveanu,
Târcoveanu, C. Stanciu,
Stanciu, C. Bradea,
Bradea, Liliana Forţu,
Forţu,
Elena Gologan,
Gologan, Felicia Crumpei,
Crumpei, R. Moldovanu

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

icter sclerosclero-tegumentar

episod icteric - 1998

stare generală gravă
subfebrilitate
frisoane
astenie

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

debut insidios (30 zile) cu instalarea icterului;
intensificare progresivă;
frisoane şi subfebrilităţi;
astenie;
scaune acolice + urini hipercrome;
hipercrome;
internare întrîntr-o secţie de medicină internă (7 zile);
transfer la IGH cu suspiciune de neoplasm cefalopancreatic;
cefalopancreatic;
dgn.
dgn. clinic şi imagistic la IGH:
“CHH complicat rupt în căile biliare; icter mecanic prin
membrane hidatice, angiocolită hidatică”;
ERCP + sfincterotomie eds.
eds. (sub protecţie de AB –
ceftriaxon)
ceftriaxon) cu evacuare de puroi şi mbr.
mbr. hidatice; după 2 zile
se repeta ERCP = hemobilie + mbr.
mbr. hidatice;
transfer de urgenţă în Clinica I Chirurgie !!!

ECHO + ERCP + sfincterotomie eds.
eds.
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

stare generală gravă
stare de nutriţie precară
icter sclerosclero-tegumentar

INSPECŢIE
•

tahipnee (~
(~ 26/min.)
tahicardie (100/min.)
TA = 100 / 60 mm Hg
oligurie

deformarea HCD;

•
limitarea mişcărilor respiratorii la nivelul
hemiabdomenului drept;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

PALPARE
•
hepatomegalie la 3 cm sub rebord, cu suprafaţă
netedă, regulată, consistenţă fermă, moderat dureros
•
formaţiune ovoidă de 10 cm,
netedă, elastică, dureroasă, mobilă cu respiraţia;
•
TR – ampulă rectală fără MF.

PERCUŢIE
•

mărirea ariei matităţii hepatice;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

Hb

5,5 g%

TGO

77 UI/L

Ht

14,8 %

TGP

82 UI/L

L

16500 /mmc
/mmc

GGT

159 UI/L

Tr

353000 /mmc
/mmc

FA

1052 UI

BT

8,35 mg%

Uree

66 mg%

BD

6,96 mg%

Creat

0,96 mg%

IQ

Incoagulabil !

Fg

3,73 mg%

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

ficat cu structură granulară mărit de
volum (220 mm);
colecist hidropic (145 x 75 mm) ocupat
de material hidatic;
CHH rupt în seg.
seg. IV (100 x 70 mm)
Gharbi – 3
CBIH dilatate cu material hidatic
CBP – 30 mm cu material hidatic;
RX toracic – normal.
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

1. CHH rupt în căile biliare;
2. Icter obstructiv prin material hidatic;
3. Angiocolită;
4. Insuficienţă hepatică;
5. Hemobilie;
Hemobilie;
6. Anemie secundară;
7. Sepsis.
Sepsis.

1. al icterului;
2. al icterului mecanic;
3. al hepatomegaliei;
4. stării septice.

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

1. Indicaţie de intervenţie chirurgicală
în urgenţă amânată (până la
ameliorarea probelor de coagulare).

generală:
9 coagulare (vit
(vit.. K, sânge total – 2 unităţi,
concentrat eritrocitar – 400, plasmă – 1600,
factor VII fracţionat);
9 echilibrare volemică (SG, SF, Haemacel);
Haemacel);
9 antibioterapie – Ciprofloxacin
9 inhibitori ai pompei de protoni.

PREGĂTIRE PREOPERATORIE

2. Risc: ASA - 4

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

MOMENT OPERATOR

1.
2.
3.
4.
5.

Puncţie, inactivare, evacuare a CHH;
Perichistectomie parţială;
Drenajul cavităţii restante;
Colecistectomie anterogradă;
anterogradă;
Coledocotomie cu explorarea
instrumentară a CBP ;
6. Drenaj Kehr.
Kehr.

A fost dictat de agravarea stării generale:
prăbuşire tensională şi a constantelor
hematologice (Hb
(Hb – 3,7, Ht – 11,3) – la 12
ore de la internare.
INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ ÎN URGENŢĂ !!!
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

1. Explorare:

1. Explorare:

CHH în seg.
seg. VIII !!!

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

2. Colecistectomie anterogradă;
anterogradă;

3. Puncţie, inactivare, evacuare;

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ

4. Perichistectomie parţială:
- hemoragie difuză din pereţii cavităţii
restante – coagulare în plasmă de Argon;
5. Coledocotomie + explorare CBP ;

6. Drenaj Kehr;
Kehr;
7. Drenajul cavităţii restante.
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CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

FAVORABILĂ !

MONITORIZARE IMAGISTICĂ

Monitorizarea drenajelor şi mai ales a
d. Kehr (scădere progresivă – 500 mL Z1
ÖÖÖ 75 mL Z14);
Constante hematologice, biochimice şi
de coagulare în ameliorare (Hb
(Hb – 8, Ht – 25,
L – 8500, BT – 2,20, FA – 400, TGO – 40,
TGP – 45, IQ – 87) – Z10;
Reluarea tranzitului int. şi alimentaţ
alimentaţiei.

Cavitate reziduală de 33-4 cm;
Căi biliare de calibru normal;
Cavitatografia (Z14)
– cavitate reziduală de 3 cm –
Colangiografie (Z14)
– pasaj normal în coledoc –

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

LOCALIZAREA HEPATICĂ
• creştere treptată în dimensiuni cu
comprimarea pediculilor vasculovasculo-biliari şi
apariţia complicaţiilor;
• clinic – std.
std. pretumoral,
pretumoral, std.
std. tumoral şi std.
std.
complicaţiilor (biliare, septice, ciroza, HTP,
ruptura etc.);
• Diagnosticul pozitiv: date epidemiologice,
anamneză, clinic, serologic (idr
(idr Cassoni,
Cassoni,
ELISA), IMAGISTIC (echografie
(echografie,, CT, RMN, Rx).
Rx).

CH - boală parazitară determinată de dezvoltarea
vaziculară a larvei de Taenia echinococcus în
organismul omului sau a gazdei intermediare.
Aspecte anatomoanatomo-clinice în funcţie de localizare
(60% în ficat, 30% în pulmon şi 1010-15% localizări
diverse), mărime, număr şi agent etiologic
(T. multilocularis).
multilocularis).

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

LOCALIZAREA HEPATICĂ
• Tratament chirurgical:
- 2 obiective: rezolvarea chistului şi tratamentul
tratamentul
cavităţii reziduale;
- puncţie, inactivare cu diferite soluţii;
- metode conservatoare (marsupializare, drenaj
extern, drenaj intern);
- metode radicale (perichistectomia
(perichistectomia ideală,
perichistectomia,
perichistectomia, hepatectomii);
hepatectomii);
- abord laparoscopic:
laparoscopic: localizări superficiale,
univeziculare.
univeziculare.

LOCALIZAREA HEPATICĂ
• Tratament chirurgical;
- CHH cu fistulă biliară – sutura fistulei şi
drenajul căii biliare (sfincterotomia EDS, Kehr,
Kehr,
ABD).
Tratament endoscopic;
- ERCP cu sfincterotomie în CHH rupt în căile
biliare (Al Karawi & Hanid,
Hanid, 1985);
1985);

236

Articole multimedia

Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2005, Vol. 1, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341]

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

CHIST HIDATIC HEPATIC COMPLICAT
- caz clinic -

1. Boala hidatică – afecţiune gravă prin
complicaţiile posibile;

1. Diagnostic în stadiul complicaţiilor;
2. Diagnostic tardiv;
3. ERCP cu sfincterotomie;
sfincterotomie;

2. CHH este o etiologie foarte posibilă a
icterului mecanic;

4. Intervenţia chirurgicală în urgenţă, pe un
bolnav tarat, cu funcţie hepatică degradată.

3. Tratamentul chirurgical este singurul
eficient în formele complicate.
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ISTORICUL CHIRURGIEI ENDOCRINE (I)
E. Târcoveanu, A. Vasilescu, Oana Epure
Clinica I Chirurgie „I. Tănăsescu – Vl. Buţureanu” Iaşi
Centrul de cercetare în chirurgie generală clasică şi laparoscopică
Universitatea de Medicină şi Farmcaie „Gr.T. Popa” Iaşi
Endocrinologia a luat naştere la începutul secolului XX. În 1902, William Bayliss şi
Ernest Starling au demonstrat că aciditatea intestinală stimulează secreţia pancreatică în
condiţiile întreruperii conexiunilor nervoase ale ambelor organe şi presupune existenţa unei
substanţe chimice, pe care au denumit-o „secretină”. Descoperirea secretinei a dus la
descrierea unei noi clase de mesageri sanguini pe care Starling, în 1905, i-a denumit
„hormoni” (care înseamnă „a excita”, cuvânt provenit din limba greacă) [1]. Langerhans a
atribuit funcţiile endocrine insulelor pancreatice (în 1869).
Trebuie să amintim că prof. Al. N. Vitzu, elev al lui Cobălcescu, licenţiat la Sorbona,
publicase, în 1895, lucrarea „Doctrina secreţiilor interne, din punctul de vedere al rolului lor
în organism”, considerată de academicianul Radu Codreanu drept „actul de naştere al
endocrinologiei în ţara noastră”. C. I. Parhon este cel care publică la Paris, în 1909, la editura
Maloine, primul tratat complet de endocrinologie din lume (C. I. Parhon, M. H. Goldstein:
„Les secretions internes. Pathologie et physiologie”) [4]. Cartea, care are la bază conceptul
universalităţii secreţiilor interne, formulat de Brown Sequard (în 1856, când afirma că
„suprarenalele sunt esenţiale pentru supravieţuire”), a avut un puternic răsunet internaţional,
fiind citată de-a lungul anilor în toate tratatele de endocrinologie. Numai Pende, marele
endocrinolog italian, îl citează în tratatul său de 50 de ori. Nicolas Pende este cel care, în
1912, botezase noua ştiinţă ce se dezvolta, cu numele de „endocrinologie”. Era unul din „cei
trei piloni latini pe care se sprijinea endocrinologia începutului de secol”, cum spuneau
cunoscătorii. Ceilalţi doi erau românul Parhon şi spaniolul Maranon [2].
Noua ştiinţă a progresat rapid şi mulţi cercetători care au contribuit la dezvoltarea ei
au câştigat Premiul Nobel pentru medicină. Chiar şi un mare chirurg, Theodor Kocher, a
primit Premiul Nobel pentru observaţiile sale asupra fiziologiei, patologiei şi chirurgiei
glandei tiroide (1909). Acesta a demonstrat că tiroidectomia totală este asociată cu
mixedemul, pe când tiroidectomia subtotală previne insuficienţa tiroidiană. Kendall, un
chimist de la Mayo Clinic, a câştigat Premiul Nobel izolînd tiroxina din glanda tiroidă. Deşi
românul Paulescu a fost primul care a descris „insulina”, Premiul Nobel a fost atribuit, pe
nedrept, lui Banting şi Best (1912).
Demonstrarea interacţiunii dintre glandele endocrine a condus la ideea separării între
cele două verigi de reglare a activităţii organismului, sistemul endocrin şi cel nervos. Walter
Cannon (1911) notează că stimulii emoţionali cauzează secreţia medulosuprarenalei, pe care a
descris-o ca făcînd parte atât din sistemul endocrin, cât şi din cel nervos [1].
În 1921, Loewi a demonstrat că transmisia nervoasă de la nivelul sinapselor se face
prin intermediul unor mediatori chimici. Tot el a demonstrat că celulele secretorii din
hipotalamus produc neurohormoni care controlează hipofiza, iar aceasta secretă hormoni cu
efect de feed-back asupra hipotalamusului. Suportul anatomic al acestui mecanism este
descris de profesorul de anatomie de la Iaşi, Gr. T. Popa (sistemul port-hipofizar). Sistemul
endocrin difuz aflat la nivelul aparatului digestiv, întrevăzut de Kulchitsky în 1897, capătă
contur. Abia în 1960, Everson Pearse descrie acest sistem şi introduce termenul de „APUD”
(producerea şi decarboxilarea precursorilor de aminoacizi) [1].
Berson şi Yalow, în 1963, au măsurat nivelul hormonilor din sânge folosind
radioimunodozarea, pentru care au primit Premiul Nobel.
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Istoria chirurgiei endocrine este relativ recentă. Aşa cum am mai amintit, Th. Kocher,
un chirurg din Berna, a primit Premiul Nobel pentru dezvoltarea tehnicii meticuloase de
tiroidectomie subtotală care prevenea hipotiroidia şi pentru reducerea mortalităţii. Majoritatea
glandelor endocrine au fost descrise anatomic în jurul anului 1900. Sistemul glandular difuz al
tractului digestiv nu a fost descris până în anii 1950, când majoritatea hormonilor au fost
identificaţi. Chirurgia endocrină s-a dezvoltat foarte mult în anii 1960, odată cu introducerea
radioimunodozării, care a permis măsurarea precisă a hormonilor circulanţi şi diagnosticarea
exactă a anomaliilor hormonale. Chirurgii au urmărit cu atenţie pacienţii deosebiţi, cu diferite
sindroame endocrine familiale. S-au dezvoltat tehnici chirurgicale noi introducând abordul
minim invaziv, chirurgia robotică în tratamentul tumorilor endocrine, cu o mortalitate redusă.
La ora actuală, cercetătorii identifică modificările genetice ce apar în sindroamele şi tumorile
endocrine, care pot schimba indicaţiile chirurgicale în anumite cazuri şi pot realiza o chirurgie
profilactică.
HIPOFIZA (GLANDA PITUITARĂ)
În 1838, Rathke studiază embriologia glandei hipofize demonstrând originea dublă din
endoderm şi neuroectoderm. În 1886, Marie descrie cazul unui pacient cu acromegalie şi
tumoră hipofizară.
În 1892, Schonemann descoperă structura glandulară a hipofizei şi este primul care
arată că aceste celule pot fi acidofile, bazofile sau cromofobe. În 1907 şi 1908, diverse studii
descriu hipertrofia glandei după sarcină sau castrare.
Cele mai mari contribuţii la studiul hipofizei le-a avut H. Cushing din Baltimore.
Acesta a descris hipofizectomia la câini, iar în 1909 foloseşte această tehnică la un pacient cu
acromegalie. Tot în 1909, Cushing introduce termenii de „hiperpituitarism” şi
„hipopituitarism” pentru a indica hiper- sau hipofuncţia lobului anterior al glandei pituitare şi
subliniază că hipopituitarismul cauzează pierderea libidoului şi a caracterelor sexuale
secundare la adult. El a descoperit că lipsa lobului anterior al hipofizei este incompatibilă cu
viaţa. El a folosit radiografia de şea turcească pentru diagnosticul tumorilor hipofizare.
Iniţial, Cushing a folosit abordul transsfenoidal pentru hipofizectomie. După 263 de
intervenţii mortalitatea chirurgicală a fost de 7%, iar frecvenţa meningitelor postoperatorii de
2% (fără antibioprofilaxie). Mai târziu, Cushing a preferat abordul transfrontal care permite
rezecţia extensiei supradiafragmatice a tumorii în jurul nervului optic şi recuperarea mai
rapidă a vederii.
Guilot şi-a manifestat interesul pentru tehnica transsfenoidală, aceasta arătîndu-şi
superioritatea după introducerea microscopului operator de către Hardy. În prezent, succesul
operaţiei este dat şi de folosirea antibioticelor, cortizonului şi vasopresinei.
TIROIDA
Există menţiuni ale unor exereze tiroidiene în China (2800 î.e.n.) şi Egipt (1500 î.e.n.).
În secolul I e.n., Pliniu şi Juvenal descriu hipertrofia glandei tiroide, pe care o denumesc
impropriu „bronhocel”. În secolul II e.n., Galen realizează două rezecţii tiroidiene, urmate de
paralizie recurenţială. În 1500, Paulus din Aegina este acreditat că a realizat prima extirpare a
unei guşi [3].
În 952, Albucasis, un practicant al medicinei maure, a efectuat cu succes prima
tiroidectomie totală. Albucasis a fost un inovator al timpului său, descriind mai multe
proceduri chirurgicale, inclusiv sutura cu catgut şi fir de bumbac. Din păcate, descoperirile lui
au fost uitate şi multe sute de ani nu s-a înregistrat nici un progres în chirurgia tiroidei [1].
În 1501, De Vigo descrie diferite tehnici în chirurgia tiroidei. În 1510, Paracelsius face
prima menţiune asupra cancerului tiroidian (Hochkropf) [3]. De la Vesalius (1534) ne-a rămas
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prima descriere completă anatomică a tiroidei, iar Wharton, în 1656, subliniază că glandele
endocrine contribuie la rotunjimea şi frumuseţea gâtului la femei.
În 1728 şi 1761, Morgagni şi Haller completează descrierea clinică a cancerului
tiroidian, apoi, în 1791, Desault, de la Spitalul „Hotel Dieu” Paris, realizează prima extirpare
a unui cancer tiroidian. Prima tiroidectomie totală este practicată de Hedene, în 1800. În 1786,
Parry comunică primele cazuri de guşă exoftalmică, iar descrierea completă a bolii este
realizată de Graves, în 1835 şi de Basedow, în 1840, sub forma rămasă clasică a „guşii
exoftalmice”.
În 1850, Poncet şi Mickulicz realizau diverse ligaturi ale arterelor tiroidiene. De fapt,
în 1850 jumătate dintre pacienţi decedau în urma tiroidectomiei din cauza sângerărilor
necontrolate. Această situaţie a fost remediată de profesorul Kocher care a efectuat 4000 de
tiroidectomii pentru guşă. El a practicat o chirurgie precisă, meticuloasă şi a prezervat
glandele paratiroide şi nervul laringeal recurent. Cu această tehnică el a redus mortalitatea
după tiroidectomie de la 50% la 0,2%. El şi-a dat seama că tiroidectomia totală este urmată de
mixedem, motiv pentru care a codificat tiroidectomia subtotală, operaţie care se practică şi
astăzi după aceeaşi tehnică.
Americanul Halsted, elevul lui Kocher, a elaborat propria tehnică de tiroidectomie, pe
care a introdus-o la Spitalul John Hopkins în SUA. După el, alţi doi chirurgi americani au
fondat institute de tratament al guşei: Charles Mayo în Rochester, Minnesota (Mayo Clinic) şi
George Crile în Cleveland, Ohio (Cleveland Clinic).
Precizarea naturii tireotoxicozei a fost neclară pentru mulţi ani. Ipoteza lui Graves că
guşa este determinată de cauze cardiace nu s-a verificat în practică, odată ce s-a constatat că
tiroidectomia anulează efectele toxice ale acestei tulburări, inclusiv exoftalmia, la majoritatea
pacienţilor.
Au mai fost descrise şi alte tipuri de tireotoxicoză, deşi, din 1897, Pierre Marie descrie
guşa basedowifiată. În 1912, Henry Plummer de la Mayo Clinic a afirmat că un nodul cald
solitar poate fi cauză de hipertiroidism, acelaşi lucru demonstrând şi Oliver Cope, care a
numit sindromul „boala Plummer”.
În 1904, De Quervain descrie tiroidita subacută, iar în 1912, Hashimoto descrie
„struma limfomatoasă”, o formă de tiroidită cronică nespecifică, prima boală autoimună din
patologia umană, care îi va purta numele.
Servicii profilate pe chirurgia tiroidiană raportează statistici foarte mari: Lahey, în
1918, 18.000 tiroidectomii cu 0,7% mortalitate, Pemberton, în 1923, 1000 tiroidectomii cu
1% mortalitate, Crile, în 1931, 22.000 tiroidectomii cu 1% mortalitate.
S-a demonstrat că în sindroamele hipertiroidiene pregătirea preoperatorie este
esenţială. Astfel, în 1923, Plummer introduce iodul în pregătirea preoperatorie a bolnavilor cu
hipertiroidie, iar Astwood (din Boston), în 1943, descoperă inhibitorii de hormoni tiroidieni
(thiouracilul şi thioureea), care au crescut siguranţa anesteziei şi a chirugiei tiroidiene în
hipertiroidism.
Chirurgia în tireotoxicoză are o mortalitate foarte mare, iar pregătirea preoperatorie cu
diferite medicamente, descrise de Francis Moore, Oliver Cope şi Howard Means a făcut ca
tiroidectomia să fie sigură la 35 de pacienţi cu hipertiroidie operaţi consecutiv.
În 1931, Besançon şi Soulie descoperă tireostimulina hipofizară (TSH), iar în 1956,
Adams şi Purves descoperă stimulatorul tiroidian cu acţiune întârziată (LATS).
În 1942, Herty şi Roberts, respectiv Hamilton şi Lawrence, introduc iodul radioactiv
în diagnosticul şi tratamentul bolii Graves şi cancerului tiroidian.
În 1943, Astwood utilizează Tiouracilul în tratamentul bolii Graves.
În 1960, în pregătirea preoperatorie se introduc beta-blocantele, cu rol de inhibiţie a
efectului hormonilor tiroidieni asupra inimii.
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În 1995, Wells realizează tiroidectomia profilactică bazată pe modificările genetice în
cancerul tiroidian medular.
Chirurgii români au avut o contribuţie importantă în tratamentul patologiei tiroidiene.
Astfel, Thoma Ionescu, în 1896, efectuează o simpatectomie cervicală pentru boală Basedow
şi operează doi pacienţi cu guşă chistică; cercetările sale sunt prezentate, ulterior, la Lisabona
şi Paris. În 1898, Severeanu raportează 5 tiroidectomii. În 1904, P. Anghel şi C. Botez, la Iaşi,
publică o observaţie de cancer tiroidian. În 1934, Iacobovici raportează 462 tiroidectomii, cu
mortalitate de 4,6%, iar Vl. Buţureanu, în 1950, publică 138 cazuri de hipertiroidii operate, cu
o mortalitate de 3,7%. În 1954, Hortolomei raportează experienţa colectivului de 417
hipertiroidii operate, cu mortalitate de 0,9%, iar Institutul Endocrinologic din Bucureşti
raportează 1200 tiroidectomii pentru diverse afecţiuni, cu mortalitate de 1%. Statistici mari
sunt publicate, în 1957, de Nana (497 hipertiroidii operate), Iacomi (290 tiroidectomii) şi
Caloghera (1308 tiroidectomii). La un simpozion de la Piatra Neamţ, în 1963, este prezentată
experienţa românească privind 17.000 de tiroidectomii. Vl. Buţureanu, în 1974, publică o
statistică personală de 1514 tiroidectomii cu o mortalitate de 0,6%. Monografii privind
chirurgia tiroidei au apărut la Timişoara, sub semnătura lui C. Caloghera şi la Iaşi, sub
semnătura lui C. Lazăr şi M. R. Diaconescu, ultima în 2003.
PARATIROIDA
Cunoştinţele privind glandele paratiroide şi patologia acestora datează de peste un
secol. În 1850, R.Owen descrie glandele paratiroide la disecţia unui rinocer indian, achiziţie a
Societăţii Zoologice din Londra. În 1880, un student suedez, Ivar Sandström, a fost primul
care a descris glandele paratiroide la om. Abia peste 10 ani, în 1891, Gley „redescoperă”
paratiroidele superioare şi stabileşte că tetania consecutivă tiroidectomiei la câine se datorează
extirpării paratiroidelor. Deasemenea, în 1891, von Recklinghausen a descris, în cadrul
tulburărilor bolii osoase care îi poartă numele, asocierea cu hiperparatiroidismul. În 1895,
Kohn „redescoperă” paratiroidele inferioare.
În 1903, Askanazy a relatat cazul unei femei cu o boală osoasă severă şi cu o tumoră
situată lateral de glanda tiroidă. La acea vreme s-a crezut incorect că boala osoasă este cauza
tumorii paratiroide.
În 1907, Erdheim menţionează observaţii de hipertrofie a glandelor paratiroide pe care
le consideră compensatorii şi secundare leziunilor scheletice asociate. În 1909, Mc Callum şi
Voegtlin demonstrează că paratiroidectomiile selective produc hipocalcemii şi tetanie,
ameliorate prin injectarea intravenoasă de calciu. În 1912, Jacoby şi Schroth menţionează
excreţia excesivă de calciu în urină la bolnavii cu osteitis fibrosa cystica, inaugurând studiul
biochimic al afecţiunii. În 1915, Schlagenhaufer sugerează că paratiroida poate fi cauza
osteopatiei şi propune ca terapie excizia glandei.
În 1925, F. Mandl (Viena), excizând cu succes o tumoră paratiroidiană, a confirmat
ipoteza că leziunile osoase sunt secundare deoarece, postoperator, nivelul seric al calciului s-a
normalizat, iar boala de oase a dispărut.
În 1925, Collip izolează parathormonul (PTH) – hormon regulator al calciului.
Între 1926–1932, Dubois şi Aub, la Massachusetts General Hospital din Boston,
practică 7 explorări chirurgicale la un bolnav până la evidenţierea unui adenom paratiroidian
în mediastin; cazul operat de ei (căpitanul Ch. Martell) constituie prima observaţie de
hiperparatiroidism diagnosticat preoperator şi prima explorare mediastinală. În 1927, Gold
efectuează o intervenţie chirurgicală similară cu cea practicată de către Mandl.
Bar şi Bulger din Saint Louis au efectuat cu succes prima operaţie pentru boala
paratiroidelor în 1929, la Barnes Hospital şi au formulat termenul de „hiperparatiroidism”.
În 1931, Hunter şi Turnbull, raportând un caz de adenom paratiroidian excizat, descriu
tumorile osoase din hiperparatiroidism, pe care le denumesc „osteoclastoame”. În 1934, Hall
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şi Chaffin comunică primul caz de cancer paratiroidian, iar Albright descrie hiperplazia cu
celule clare şi originea paratiroidiană probabilă a calculilor urinari, stabilind legătura dintre
adenomul paratiroidian şi litiaza urinară.
Efectele hipercalcemice ale PTH au fost identificate prima dată în 1925, în urma unor
experimente pe animale.
În 1929, Russel Wilder de la Mayo Clinic a descris pentru prima dată tumorile
maligne ale paratiroidelor. Acestea sunt foarte rare şi reprezintă 0,5% din totalul cazurilor cu
hiperparatiroidism.
În 1934, Albright descrie hiperparatirodismul secundar în insuficienţa renală cronică.
Nivelurile scăzute ale calciului din sânge stimulează hiperplazia secundară a celulelor
principale paratiroidiene şi secreţia de PTH. Aceste modificări paratiroidiene reprezintă un
mecanism compensator în cele mai multe cazuri, dar există pacienţi care dezvoltă boli osoase
severe, aceste tulburări încadrându-se în hiperparatiroidismul terţiar, pentru care este indicată
paratiroidectomia subtotală sau totală, însoţită de transplant.
În 1942, Coppe descrie asocierea hiperparatiroidism – pancreatită, iar între 1946–
1947, Rogers descrie asocierea hiperparatiroidism – ulcer.
În 1957, Arnaud, Reis, Canterbury şi Yallow efectuează imunodozarea
parathormonului. Diagnosticul precis al hiperparatiroidismului a fost posibil abia în 1963,
când Bearson şi colaboratorii au dezvoltat radioimunodozarea (RIA) pentru cuantificarea
nivelelor sanguine ale PTH. Prin această tehnică se pot cuantifica precis chiar şi valorile mici
ale PTH.
În 1959, Auerbach izolează hormonii paratiroidieni.
Odată cu diagnosticul precis, chirurgia pentru hiperparatiroidism a devenit mai
populară şi chirurgii au descoperit că majoritatea, dacă nu chiar toate cazurile sunt
determinate de adenoame. În 1958, Oliver Cope a descris hiperplazia celulelor principale la
10% dintre pacienţi şi a dezvoltat o tehnică chirurgicală pentru tratamentul acesteia. Mulţi
chirurgi au practicat paratiroidectomia subtotală, dar Samuel A. Wells Jr. a sugerat ablaţia
tuturor celor patru paratiroide şi transplantul de ţesut paratiroidian pe antebraţ. Astfel, ţesutul
paratiroidian poate fi rezecat uşor în caz de reapariţie a hipercalcemiei.
În 1973, Wells raportează reuşita autogrefării paratiroidiene la câine, urmată, în 1976–
1977, de utilizarea autogrefelor paratiroiodiene la bolnavii cu hiperparatiroidism primar, prin
hiperplazia glandelor. În 1976, Wells practică transplantul paratiroidian.
În ţara noastră, Iacobovici (1932), C.I. Parhon (1935), Marinescu (1939), Marian
(1944), Milcu (1955, 1964), Vexler (1960, 1974), Pitiş (1967), Mircioiu (1972), Lazăr (1976),
Caloghera şi Bordoş (1976), Proca (1983), Juvara (1983), Chifan (1984) şi Strat (1988) au
publicat observaţii sau serii de cazuri de adenoame sau cancere paratiroidiene operate.
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DR. CONSTANTIN ANDREOIU
N. Gorun
Ed. „Curtea Veche” Bucureşti 2005, ISBN 973-9467-53-9 (112 pagini)
Trăim o epocă în care viteza informaţională şi
căile largi de comunicare impun un ritm deosebit de
rapid schimbărilor. În acest context medicina îşi
continuă progresul său perpetuu, în scopul găsirii
soluţiilor terapeutice optime, în patologia umană atât de
vastă. Însă, preţul plătit acestei dezvoltări este
reprezentat de complexitatea informaţiilor cărora
medicul trebuie să le facă faţă şi să le filtreze prin
propria conştiinţă şi raţiune. Presiunea acestei
complexităţi nu ar trebui să ne influenţeze negativ în
abilitatea de a realiza lucruri simple, dar cu un efect
benefic maxim pentru pacient, pentru devenirea noastră
şi nu în ultimul rând pentru progresul medicinii căreia îi
dedicăm practic cea mai mare parte a vieţii noastre.
Coperta bine realizată a unei cărţi rezumă
simbolic esenţa acesteia. Lucrarea care o supunem
atenţiei cititorului se remarcă tocmai prin simplitatea
prezentării:
un
nume
–
Dr. CONSTANTIN ANDREOIU – şi bineînţeles
editura şi anul apariţiei: „Curtea Veche” – Bucureşti, 2005. Curiozitatea este stârnită de două
întrebări: prima ar fi legată de numele ce conferă şi titlul cărţii, iar a doua se referă la persoana
care a renunţat la privilegiul şi satisfacţia de a se trece pe copertă ca autor sau redactor al
acestei lucrări. Astfel, cartea se cere deschisă şi aflăm că este realizată sub redacţia Prof. univ.
dr. Nicolae Gorun, pe care îl regăsim şi în calitate de sponsor , alături de Col. (r) dr. Dumitru
Baciu. Astfel emoţia creşte, dublată şi de prezenţa unei fotografii ce înfăţişează un bărbat cu
figură ascetică, cu o barbă impozantă, încărunţită de timpul necruţător, dar cu o privire ce
relevă o mare inteligenţă şi înţelepciune. Înţelegem că este fotografia ce-l înfăţişează pe Dr.
Andreoiu, despre care puţini dintre chirurgii de astăzi pot spune că l-au cunoscut direct sau că
l-au văzut operând. Alţi confraţi au auzit poate de această personalitate remarcabilă a
chirurgiei româneşti din povestirile maeştrilor care l-au preţuit şi admirat. Probabil că este
foarte mare numărul celor care nu ştiu nimic despre acest adevărat fenomen, iar acestora poate
li se vor părea incredibile culmile până la care a reuşit să ajungă un om, un chirurg, ce şi-a
dedicat întreaga viaţă luptei împotriva suferinţei, trecând peste marile nedreptăţi ce i s-au
făcut.
Cuvântul înainte semnat de Dr. Dumitru Baciu amplifică interesul cititorului şi
clarifică caracterul biografic al lucrării, ce începe prin relatările celui mai apropiat colaborator
al chirurgului Constantin Andreoiu şi anume Dr. Traian Bădulescu.
Titlul sub care Dr. Bădulescu evocă amintirea omului ce i-a marcat cariera
chirurgicală este: „L-am cunoscut şi am trăit lângă un mare chirurg: Dr. Constantin
Andreoiu”. Într-un ton lipsit de patimă sau de tendinţe hiperbolice, Dr. Bădulescu ne conduce
în atmosfera începutului de secol XX, când în anul 1903, în oraşul Slatina, într-o modestă
familie, vede lumina zilei Constantin Andreoiu. Are o copilărie marcată de Primul Război
Mondial când a trebuit să se refugieze în apropiere de Râmnicu-Sărat. Studiile liceale le face
în oraşul natal, fiind remarcată inteligenţa sa ieşită din comun, ce l-a propulsat între premianţii
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de onoare. Studiile universitare le-a început cu sprijinul celui mai bogat om din oraş, care i-a
găsit o modestă slujbă la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti. Noaptea lucra, iar ziua se
dedica cursurilor de la facultate. Acest regim de viaţă l-a menţinut timp de trei ani, până când
a reuşit la examenul de extern, iar apoi după doi ani a intrat ca intern la acelaşi Spital
Brâncovenesc. Ducând o viaţă ascetică, lipsită de tentaţiile vârstei, cărora se dedau colegii săi,
a desfăşurat o muncă asiduă sub coordonarea Prof. Dr. E. Juvara şi Prof. Dr. A. Teohari, la
chirurgie, respectiv medicină internă. Fiind în contact cu doi „giganţi” ai medicinii, doar după
o lungă reflecţie a ales să-şi continue drumul pe calea chirurgiei, considerând medicina
internă la fel de fascinantă. Pentru a rămâne în Spitalul Brâncovenesc, a intrat în stagiul de
secundariat în obstetrică-ginecologie, dar după trei ani a renunţat prezentându-se la un
concurs de medici de spitale mixte unde a reuşit pe primul loc. Ulterior, Prof. Iacobovici l-a
cooptat pe Dr. Andreoiu la nou-înfiinţatul Spital de Urgenţe din Bucureşti, unde se face
remarcat prin îndrăzneala cu care aborda diversele patologii, iar succesele sale dărâmau
uneori concepte aparent bine înrădăcinate în practica curentă de atunci (de exemplu o rezecţie
gastrică într-un ulcer duodenal perforat). La examenul de medic primar, se consideră
nedreptăţit de Prof. Iacobovici, cu care intrase în polemică în legătură cu un anumit tratament,
dar care ulterior este adoptat ca standard. După ce-i reproşează oarecum Profesorului
Iacobovici nedreptatea făcută, acesta îl trimite ca medic şef de secţie la Abrud.
În acest oraş, renovează spitalul, reconstruindu-l practic din temelii şi obţinând o
dotare corespunzătoare. Între anii 1935-1949 efectuează în acest spital toate tipurile de
intervenţii chirurgicale pe tubul digestiv (de la esofag până la rect), precum şi intervenţii
complexe din sfera altor specialităţi: operaţii de cataractă, tiroidectomii, laringectomii totale,
ortopedie, trepanaţii craniene, intervenţii ginecologice. Devine rapid celebru printre pacienţi,
dar îşi face publică experienţa şi cu ocazia manifestărilor ştiinţifice, unde cuvântul său avea o
mare greutate, datorită cazuisticilor impresionante pe care le prezenta. A realizat prima
rezecţie gastrică cu gastro-duodenoanastomoză Péan din ţara noastră, fiind vizitat chiar de
profesori universitari dornici de a deprinde tehnica. Refuză titlul de Profesor de ginecologie
ce i se oferă în Bucureşti ca o tentativă de reparaţie morală.
Între 1949-1977 lucrează la Ploieşti, deja fiind recunoscut ca o personalitate a
chirurgiei. Cariera sa se sfârşeşte brusc, când după prezentarea deciziei de pensionare i se
interzice şi dreptul de a mai intra în spital. S-a stins din viaţă în 1982, înmormântarea
decurgând conform dorinţei sale scrise: doar în prezenţa familiei, îmbrăcat în hainele albe de
spital şi incinerat, cu cenuşa depusă la cimitirul Belu în cavoul soţiei.
În partea a doua a cărţii este redat un in memoriam „Dr. Constantin Andreoiu”
desfăşurat în 1983, sub egida Institutului Oncologic Cluj-Napoca. Când titani ai medicinei şi
chirurgiei precum Prof. Dr. C. Arseni, Acad. I. Făgărăşanu, Prof. Dr. I. Juvara, Prof. Dr. C.
Mircioiu, Prof. Dr. I. Chiricuţă evocă în termeni de adânc respect şi recunoaştere
personalitatea şi realizările Dr-ului C. Andreoiu, nu putem decât să ne înclinăm cu adâncă
pioşenie şi admiraţie pentru acest mare chirurg, a cărui existenţă poate şi-a pus amprenta în
diferită măsură pe evoluţia fiecăruia dintre noi, cei ce am ales chirurgia.
Lista lucrărilor ştiinţifice comunicate şi publicate, prezentată în finalul cărţii, se
constituie ca un argument în plus pentru larga sferă de activitate chirurgicală a Dr. Andreoiu.
În ansamblu, în cele 112 pagini ale cărţii, tipărite pe o hârtie de foarte bună calitate, se
ascunde mesajul de a nu ne uita niciodată originile, să respectăm memoria înaintaşilor noştri.
Din fericire, în prezent, se manifestă o puternică tendinţă de regăsire a identităţii noastre prin
reamintirea marilor noştri maeştri. În afară de lucrarea coordonată de Prof. Dr. V. Sârbu,
„Pagini din <<Istoria chirurgiei româneşti>>”, apărută în Editura Academiei Române-2002 în
care Dr. Andreoiu are locul său de cinste (redat şi în cartea prezentată), în ultimii ani au văzut
lumina tiparului numeroase biografii ale personalităţilor din ţara noastră, precum şi istorii ale
unor instituţii medicale şi de învăţământ de mare prestigiu.
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Recomandăm cartea tuturor chirurgilor, indiferent de vârstă, deoarece oferă un
exemplu, poate imposibil de reprodus dar a cărui urmare nu poate decât să ajute. Învăţăm din
viaţa Dr. Constantin Andreoiu că „omul sfinţeşte locul”, iar după cum spunea chiar el
„Bolnavii nu vin numai la ziduri, ci la cel care lucrează înăuntrul lor”. De asemenea,
exprimăm toată consideraţia şi admiraţia pentru Prof. univ. dr. Nicolae Gorun şi Col. (r)
Dumitru Baciu care au susţinut şi finalizat această „aducere aminte” a memoriei Dr.
Constantin Andreoiu.
Dr. Cornel-Nicu Neacşu
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